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ELÓSZÓ

Többek' ohajtásának feleltem meg, midôn szer-

zöt e' beszédek' ôsszegyûjtésére bírtam , 's az ó

nyilatkozását, miszerint csak úgy enged e' kiván-

ságnak, ha azokat én vezetendem közönseg elébe,

inkább az ö becses barátságának tulajdonítám, nem

annak , mint ha e' beszédek ajánlásra 's bevezetöre

szorulnának. De más részrol azon barátság is, melly

bennünket összefont, 's az élet' viszontagságai közt,

hosszú évek' során, ifjuságunk' hajnala ota e' napig

meg nem szakadva kísér, parancs lett rám nézve,

hogy azt is teljesítsem, mit szükségesnek nem látok.

E' beszédeket, mint minden méltányos bíráló

elismerendi, nem csak irodalomtôrténeti tekintet —

inert azok' nagyobb része közvetve, vagy közvetle-

núl irodalmi — tehát nemcsak maga a' tartalom

ajánlja, hanem azon komoly és hév szeretete hazá-

nak és irodalomnak, érdemnek és erénynek, meHyet

minden lap tanúsít, 's mellynél fogva hallgatóra 's

olvasóra egyaránt melegitöleg hatnak; a' lelkes fel-

fogás, melly a' látszólag meddö tárgynak szerencsé



IV ELOSZÓ.

sen kikapja érdekes oldalait, a' szigorú igazságsze-

retet, mellyet barát 's nem barát, 's minden irodalmi

szin 's felekezet iránt mutat, 's eszmék 's itéletekbeni

tartalmasság eléggé fognák e' beszédgyüjteményt

ajánlani, ha a' szónoklati 's nyelvi elôadâs kevésbbé

volna is hatalmában szerzönknek, mint miképen

azt olly gyakran tanúsította.

És azért hadd lásson világote'munka,'s hasson

egy méltányosabb irodalmi szellem' szilárdítására,

"s 'a szónoki formák' gondosabb tanulására, mi ha-

zánkban annál fontosabb kellék, minél inkább ne-

vekszik naponként a' szónoklat' jelentôsége,és szük-

sége annak, hogy inagnnkat szabatosan , szépen és

világosan fejezzük ki.

Pest, julius' 22-dikén, 1847.

Bajza.
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EMLÉKBESZÉD KISFALUDY KÁROLY FELETT.

rARTATOTT'AZ ACADEJIIAВAN, AP8ÍL XXti. MDCCCmilt.

Nagy tekintetú gyülekezet ! Az elsó torténet, melly

e társaságot felállíttatása után legott érte, elsó kútfeje

lón veszteségeinek , fájdalmainak is. Azon nagy fényú

test, melly bennünket szerkeztete, a Kisfaludy Károly

nevét nevezé mindenek elótt, mintha titkos sejdítés bsz-

tonbzné miuél elébb s hathatósban megvigasztalni azt,

kitól, kozepén egy érdemekkel és fénynyel futott pályá-

nak, az élet mosolygó istennéje bucsúzni készült. Még

is a hír nem lelé már életben a megtiszteltet. Elhúlt

vala a szív, melly olly fenn dobogott a honért s a hon

virágzásaért; elszállt a lélek, mellynek ereje — minden

kedvet szegó korülmények ellenére is — új mezók felé

mutata irányt s tore bsvényt az utána jovóknek.
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2 EMLÉKBESZÉÜ

Tisztelt hallgatóim ! azt a férfíút, ki mai beszé-

dem tárgya, nem kor, tehetetlen aggkor sorvasztá el,

sem bú vagy ínség nem emészték; hanem korán, fér-

liusága virító delén , ereje polcán , munkálkodásai leg-

termékenyebb éveiben a szerencsést gyilkos nyavalya ra-

gadá ki kozólünk. A szerencsést : mert túl emelve az

élet gondjain, nem függve senkitól, nem keresve sem-

mit, egyedül nemzete díszeért epedett: mellyben hogy

neki is volt jó része, nyugtatólag mondhatá magának.

De neki nem engedék istenei , hogy mellyet lelke any-

nyira ohajtott: e nemzeti intézetet állni, magát benne

egy fényesebb helyre érdemíttetni megérje, hogy szem-

lélve e ragyogó gyülekezetet , mellynek, minden szem-

ból kisugárzó hazafí részvéte biztosítja a nemzeti legbe-

çsesb kincsnek díszlését : régi reménységeinek lássa ko-

zelítni teljesedését ; — hanem élte az áldozatok és küz-

dés korát, másoknak hagyván a gyümolcsozés szebb ideje

gybnybreit! S egyedül ennek meggondolása is fájda-

lommal vegyíthetné halála emlékezetét : ha tóle a haza

ezentúl semmit nem várhat tobbé; s baráti kevesbbé

szenvedelmesen szerették volna is, mint tevék.

Midón azon kedves, és érdemeimet felülmúló meg-

bizatásnak indulok megfelelni: hogy annak ünnepeljem

emlékét, ki vezetóm vala és buzdítóm az irói pályán;

barátom ez élet útjain, ifjuságom hajnala óta szakadat-

lanul s egész szentségével e névnek: bocsánatot kell

kérnem, ha attól féltemben, nehogy a szív hangja erót

vegjen a biráló észén, mellynek széke elébe tartozik

minden historiai személy, talán szárazzá válandik eló-

adásom, annyival inkább, hogy nem lehet célom élete
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korülményeit festeni, csak a mennyiben azok az ¡ró

kifejlódésére vethetnek világot.

Koltónk azon emlékezetes idószakban láta napvi-

lágot, mellyben II. Leopold új életre kezdé derítni

nemzetünk méltóságát. Régi és díszes nevú s bóség-

ben virító ház gyermekét kényelem s becsültetés vá-

rák: ha a minden átkok legnehezbike, az anyátlan-

ság átka olly korán nem voná bssze feje korül folle-

geit. Mert ót, kinek létele szülóje éltébe került, atyja

nem fogadá be szivébe; s keménység Ión neveltetése

fó elvévé. Ez sors gyanánt zaklatá a tüzétól magába

nem féró fiút, kiúzé már a tanulmányok elócsarnokai-

ból a had táborába, s kitevé utóbb a rideg élet hul-

lámainak, mellyek fiatalsága sajkáját hat, gonddal és

viszontagságokkal teljes, éven által hánykodtaták. Végre

oda nyujtá a sors engeszteló kezeit a férfiunak, s 6 va-

lahára partra szállott. Nem vala kikészülve iskolai tu-

dománynyal, mellyet sem mint harc fia, sem mint

képiró nem szerezhete : de gyújtott onszorgalma más

ismereteket bóven és bizonyos célra ügyeléssel; gyújte

practicus tudományt az általa már korán úzbtt müvé-

szetekben, a festésben t. i. és drainai koltésben : dol-

gozgatva bnmaga, s tanuló szemmel nézve, vizsgálva

mások dolgozatait; gyújté végre kiterjedt, mély és ne-

héz ismeretét az életnek, mellyról a fátyolt sokféle \¡-

szontagság voná le szemei elótt. Igy hozhatá tehát a

literatori pályára azon világ- és emberismeretet , így a

müvészség azon éló tudományát , melly ót tizenkét évig-

leu, folotte tobb elsó rangu irótársainak is, ragyogtatá.

Kisfaludy Károlynak azon szép ajándék juta a ter-

mészettól, melly szerint lelke nagy ereje a legkülbn

1*
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bozóbb formákhoz is tuda simúlni annjira, hogy e te-

kintetben kérdést lehetne támasztani : a játékszín volt-e

inkább mezeje, vagy az elbeszéló, vagy végre a lyrai

koltés? így lón, hogy általa szépliteraturánk nem csak

gazdagodék s nemesúle; hanem 6 volt dramánk alko-

tója ; ó ada lételt nálunk a novella- s elbeszélésnek;

6 kozelíté elsó a népkoltést az úgy nevezett muvész-

koltéshez, midón a magyar népdalt nemesebb értelem-

ben teremté; így terjed el végre munkáin mindennemü

bélyeg és szín, tulajdona a valódi, a gondolkozó mü-

vésznek; s az új iskola ót másod alapítójának , poe-

ticája másod atyjának vallja. Egy tekintet koltésünk ál-

lapotjára , mellyben tudnillik ó azt lelte , világot vetend

mondottaimra.

Koltóink, kik érdemmel vagy a nélkül viselik e

nevet, egész a mult század feléig szinte mindnyájan

az epos nemében dolgoztak, s benne Zrínyi, a bán

és vezér, brokké fenmaradaudó mívet ada. Lyrai kol

tésünk elószor Faludi Ferenc keze kozt Bomában s

olasz befolyás mellett nyere müvészi színt; de francia

iskolánk philosophus poetái korában újra hervadni

kezde; míg Szentjóbié s Dayka, Csokonai s Kisfaludy

Sándor, végre Kazincy és Berzsenyi által lépcsónként a

müvészet magasabb fokaíra folvíve, nemesebb formák-

ban s szebb illatokkal virágzék fel. A characterfestés

koltése, a szorosan így nevezhetó, mellynek tudnillik

a belsó cselekvés lelke inkább mint a torténetek (eme-

zek az epopoeiában vívtak ki magoknak elsóbbséget) ,

a characterfestés koltése, mondám, mellynek két fó

formája a dráma s az elbeszélés, szinte parlagon fe-

kütt. Mert emennek nálunk nincs torténete: a lelkes
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Fáy tette volt benne az elsó lépéseket, midón Kisfa-

ludy Károly bocsátkozott e mezóre; amannak volt már

literaturája : de mellyre vissza illik tekintenünk , hogy

elhúnyt bajnoka érdemeit teljes fényokben tisztelhessük.

Midón dramai koltésünkról tétetik szó, el nem

választhatni attól a színmesterséget , mint a mellyel

az mindenkor a legszorosb bsszefüggésben állt. Ennek

legrégiebb nyomdokai az Árpádok homályos századai-

ban találtatnak ; fel-feltünnek újra a külon házakbeli

királyok alatt; de ezeknek tárgya tekintetet nem ér-

demelhetó improvisatióknál egyéb , úgy látszik , nem

vala. A tizenhatodik században jott napfényre az elsó

magyar színjáték, mellyel, minthogy eredeti, s hazai

tárgyú, méltán kezdjük dramai literaturánkat. Vajha

azon kevés, ki e nemben dolgozott, Karadi példáján

indult volna! de, noha a torbk és polgári háborúk ko-

rából van nyoma hazai tbrténetek színen elóadásának ;

a mik fenmaradtak még is azt hagyják hinnünk, hogy

a régiektól vett darabok, valamint mythologiai s alle-

goriai tárgyak is, már korán befészkültek zsenge já-

tékszinünkbe , mellyel vándor Rosciusaink a XVII. szá

zadban az országgyülésre , vásárokra s holmi népün-

nepekre bszvetorlódott sokaságot mulattaták. Feltünt

végre a XVIII. század is békességével és — álmával.

A nép dramai Musája eltünt, s helyette egy halvány

arcu szúz a monostorok és nevelóházak cseudes falai

kozt száraz morált hirdetett, feszes dialógok száraz szb-

vevényiben.

De a múlt század hatodik s hetedik tizedében

ébredni kezde ismét pangó nyelvünk, szárnyait emel-

getni alvó literaturánk. Bessenyei Gybrgy, az új idó
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szak megkezdóje, a l'rancia iskolának lón kozbttünk ala-

pitójává. Vajha ó és társai izlést kolcsbnbztek volna

inkább Párizs lakójától , mint tárgyat és puszta formát !

Tárgyok idegen volt, idegen lélekben alkotva a honi

is, s a holt formába izlés nem lehele bájt és életet.

Nem haladt tehát a nyelv, és csekély volt a behatás.

Az vala sorsa akkor franciás dramaturgiánknak is. Bes-

senyei a tragoediában és vigjátékban kisérté meg ere-

jét; 6 és társai a francia szín sok remekeit hozák által

nyelvünkre : de emezeken bibázott a francia csín , ama-

zokban a nemzetiségnek csak szikrája sem csillámlott.

Játékszínünk sem volt tóbbé. Illy állapotban lelé az

ügyet azon két budai országgyülés, melly nyelvünket,

ideigleni elnyomatásai után, új díszlésre hozta; s ez ada

lételt az elsó, rendes szerkezetú magyar játékszínnek

is. De színdarabok nélkül nincs játékszín : s akkor sem

azok nem voltak , sem arra elkészült férfiaink : mert

ha adtak is tobben eredeti darabokat, ezek csak fo

gyatkozásaink nagyságát éreztetheték. Mi vala tehát ter-

mészetesb mint, tapasztalván már a francia drama fo-

ganatlanságát, német szomszédainkhoz folyamodni, s tó-

lok általvennünk azt, mi nálok épen dñatban vala. így

tortént, hogy juta ugyan Ogyelem Shakespeare, Goe

the, Lessing, Metastasio és Molière milveinek is; de,

ki akkor kezdé elonteni a német színt bó termékei bzb-

nével: Kotzebue Agoston, elonté a mienket is, kivált

Erdélyben; s így az alig született magyar virág, idegen

nemü nedvektól tápláltatva, ohajtott díszben nem fej-

lódheték ki. Nem javult dramaturgiánk állapotja egész

a jelen század második tizede végeig : mert az idegen

nevek helyébe magyarok tétele a charactereket magya-
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rokká, a darabot nemzetivé nem tehette. Lelke, világa

idegen volt.

E nagy szükségben lépe fel, kinek ma ünnepel-

jük dicsó emlékezetét, Kisfaludy Károly: birtokában

mind azon tulajdonoknak, mellyek kezesei lehetnek a

színkoltó szerencséjének. Esztendók óta figyelme szinte

kirekesztóleg a dramai koltés hósein függott; s midón

egyfelül, mint érdeklém, a nagy világ s bnnbn hely-

heztetése emberismeret és élettapasztalás bó forrását

nyita meg elótte, melly nélkül a tragoedia mezején

nincs boldogulás, a vigjátékén még kevesbbé; másfe-

lül a külfoldi nagy példányok szorgos tanulása ada el-

mélkedéseinek, gondolatainak formát s szerkezetet. Azon

felúl tudta ó azt is, mit a franciák XIV. Lajos úgy

nevezett classicus századában, sót a németek is Fridri-

kében még nem látszának tudni: bogy a játékszín ren-

deltetése magasabb, fontosb, mint egyedül izlés terjesz-

tése, szív képzése, vagy épen erkolcs iskolája. Korunk

szelleme, világot megrendített forradalmak után, min-

denütt a nemzetiben szeret megállapodni; ebben gyúl-

nek ossze minden irányai, mint az emberi dísz és bol-

dogság fó eszkozlójében; s ennek kivána elhúnyt tár-

sunk megfelelni, midón nem csak magyar nyelvú, de

magyar nemzeti játékszín alkotását forgata elméjében.

Feltüntek, zajos tapsai kozt a hazafiaknak, nagy szám-

mal és sebesen kovetve egymást, drámái s vigjátékai,

a magyar hajdan és jelen kor nemzeti és házi életé-

ból véve tárgyaikat. Magyar bennok minden; az a lán-

goló, semmi áldozattól nem rettegó hazaflság; a hon

szent nevének szinte ábrándos imádása; ezen nemzeti

büszkeség és dac; az a harci bátorság és túz, melly a
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szelidebb nemet ¡s folvéteté a nemzeti bajnok tettek év-

kbnyveibe: úgy, mint az egyenetlenség és meghason-

lás gyászos szelleme. S ím ezek, tiszta magyar világban,

országos torténetek mezején, minden kebelben viszhan-

gokat ébresztének. De nem csak hósi torténetek korébe,

a nagy emlékezetekkel ragyogó multba varázslá ó vissza

a nézó elandalodott lelkét: hanem feltünteté polgári da-

rabjaiban itt az eró jogának szomoru korát, ott Mátyás

boldogabb századát árnyékaival, szépeivel; ismét jelen

idónk szúkebb koreit, konnyed elmésséggel dorgálva gyen-

géit, mosolyogva nevetséges oldalait, vétkeit ostorozva.

Pályája kezdetén Kisfaludy inkábbára a drama ko-

moly nemében dolgozott: utóbb esztendókig egyedül

a vígban, s végre ismét az elsóben is. Vannak, kik

elsó darabjait vevén mértékül, ót a vígra kivánák ki-

zárólag utasítani: de ezek akként igazságtalanok ellene.

mint szerfelett kedvezó vala elsó próbái iránt a nagy

kozbnség mind e korig. Nem illik hiányok miatt behúny-

nunk szemeinket, hogy azt se lássuk, a mi ragyog; el-

lenben az a koz megelégedés, mellyre zsenge mívei

is találtanak, aligha egyéb, mint természetes nyilatko-

zása azon foltételetlen sympathianak, mit a koltó iránya

gerjesztett: az irány kimutatása pedig járatlan mezón az

elsó és fó, s ki ezt teszi, letevé alapját egy új iskolá-

nak is. S hogy ezt ó komoly dramáival is tette, ki

ne vallaná meg brbmest? Nincsenek ugyan azok fo-

gyatkozások nélkül, s melly emberi múv az, mire gancs

ne szállhatna? De ki fogja tólok a játékszíni szeren-

csés elrendelést és sikert megtagadhatni? ki a torténe

tek menetelében a sebességet, a beszédben az elevensé-

get? ki azt, hogy Stibor festi korát, hogy Beckó, Mo
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hammed, Zagán mesteri alakok? Azonban, melly fo-

kára emelkedett volna még fel a tokélynek a historiai

drama mezején, hahogy kedvezóbb istenségnek tetszett

volna életét hosszabbra nyújtani ! Elöttünk van Csák,

omladéka egy félben hagyott nagy épületnek, veszte-

ségünk éló mértéke! Melly metszó határozottság már

e két felvonas határai kozt is a characterek rajzolatá-

ban; melly száma azoknak s melly változatosság; melly

biztos haladás, melly eleven, és való ecset az idószellem

festésében ! — Valóban ! 6 méltó , hogy benne a tra-

gicust is sínljük: hogy reá, mint arany remények eltünt

szép világára, vessük vissza fájlaló pillanatainkat!

Nagyok, kozbnségesen elismertek Kisfaludy érde-

mei Thalia mezején. Abból, miket dramai literaturánk

felól általában mondék, látjuk hogy a magyar vigjáték

általa született; nem mivel elótte e nemben iróink nem,

vagy csak szerencse nélkül dolgozának, hanem mert

magyar világot ó túntete fol benne elsó, s múvei nem-

zetiek és jelesek egyszersmind. Azon tizennégy vigjá-

tékban, mellyet tóle birunk, ismét melly hosszu sora

a szigoru valósággal, éles határozottsággal rajzolt külbn

alakoknak! melly bó comicai ér a helyzetek szbvésé-

ben, a beszéd fordulatiban ! Ide járul a dramai hala

dás gyorsasága, a tbrténetek okozataira állandó ügye-

lés, a csomó feloldatásaig feszített figyelem; ide egy

olly konnyúded, eleven dialog, mellynek az elmés re-

dexiók s hasonlatok, bohózat és tréfa sem szegik folya-

mát ; lelkesíti végre a philosophiai fenéken csapongó

satira, melly hol a kacér aggszúzeket s tettetett asz-

szonygyülolóket, hol az erkolcs palástja vagy ósz haj

tiszteletes brve alá rejtezó vén szerelmest: itt az áltudo
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mányt, Ott a pedantságot; mujd ismét a külfoldieske-

dés kórját s a balul értett hazafiuságot, az ósokben ke-

vélykedést s elókelós tudatlanságot, a zsugoriságot s pénz-

hajhászást korholja: végre a gyenge ironia, mellyel a

féltékenyt s hypochondriást, az enthusiastát, a szele-

burdit és szerencsevadászt karcolja, a nézót megnevet-

teti és tanítja. Ha a satira, mellyre olly szerencsés ere

volt koltónknek, egyik jeles alkotó része comicai erejé-

nek; nem kevesbbé az humorja, melly Vidort s a Be-

tegeket, komolyabb alakban pedig Beckót, olly szép

fényben ragyogtatja. Megója végre ót minden múvein

elterjedó nemes izlése a nemtelenbe sülyedéstól ott is,

hol alnép embereit festvén, comicája a burlesk bélyegét

veszi fel : mi annál nagyobb érdem , minthogy az a

korlátain szívesen kitoró lelkességhez nehezebben szb-

vetkezik, mint a kozépszerüséghez és eróhianyhoz.

A poetai elbeszélés, mint az epos rokona, szinte

szem kozt áll a drama természetével. Itt cselekedet fej-

lik ki elt'íttünk , ott torténtet beszélünk, azaz, a mi ott

torténik, itt már elmult. Azért az tbbb nyugalmat en-

ged és kiterjeszkedést, de alkalmat szerfeletti félrecsa-

pongásra, fonaltól eltavozásra is: melly gyakor vétke

az elbeszelóknek kockáztatja az érdekló erót, s a sikert

megsemmisíti. Kisfaludy, a dramaticus, e hibától ment;

s mintha ez volna egyedúli mezeje, a romántól kezdve

az egyszerú anekdotig, tóbb nemein és formáin vitte

keresztül az elbeszélést szép szerencsével. Része pathe-

ticus tárgyu, nagyobb része a comicum neméhez tar
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tozik; ez elsóséget vívott ki magának amaz felett, s ér-

deme azon szoros szbvetségben van, melly szerint a lé-

lekfestó s az úgy nevezett szbvevényes elbeszélés egy-

gyé olvadván, ez az elsóbbik által nemesúl, amaz ettól

nyer elevenséget s érdekletet. Ismételnem kellene a drá-

mairóról mondottakat, ha vonásonként akarnám az el-

beszéló Kisfaludy arcát rajzolni, mert a melly tulaj-

donok tehetik a koltót a kétféle nemben jelessé, ó azo-

kat birta, birta a forma hatalmával együtt: s ha házi

életünk viszonyai, ha valódilag nemzeti sajátjaink a koz

életben valaha festve voltak, kellóen és híven, Kisfa-

ludyé bizonynyal a koszoru.

Egy neme van a koltésnek, mellyet bajnokunk szép

fényben lele már feltüntekor; de gazdagíta ó is, és ter-

jeszté határit. Értem a lyrait. Hallgatok az olasz for-

mákról, mellyekhez nyelvünket nem elsö ugyan, de leg-

tobb szerencsével simítá; hanem emlékezetbe hívom azon

forró, kedves-bús érzést, melly elegiáit leheli által; a

philosophicus lelket, melly a legpoetaibb didacticumok-

ban, allegoriáiban szól; s ismét románcait s balladáit,

e kisded lyrai dramákat és eposokat, mellyekben érzés

vagy gondolat, torténetben létre emelve, annyi bájjal

tükródzik vissza. Kisfaludy jó korán gyülolé meg az ér-

zelgést, szó- és képdagályt a lyrában, s tartalom to-

mottségét, elóadás egyszerüségét tárgyaza igyekezete.

De szerencsésebb gondolat nem támadhata benne, mint

a mellyet, fájdalom! csak 1828. kezde létesíteni: a

dalnak és románcnak népi alapra épitése. Ó ez által
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egyfelül azokat mesterséges cifráikból kivetkoztetni s is-

mét eredetokhez visszavezetni; másfelül a nép koltését ér-

zésben s kifejezésben nemesítve emelni, akara. S melly

kecseket fejte ki ezen népkolteményeiben phantasiája !

melly bó forrása nyílt meg bennbk a leggyengédebb,

mélyebb és szentebb érzeményeknek ! Igen is, csak ezen

szerény mezei virágok kozt is mennyi van, melly fen-

tarthatá vala emlékezetét a szeretetre méltó koltónek,

ha egyetlenei voltak volna is.

Ez Kisfaludy Károly, a koltó; s ennyit koszon

neki nem csak koltészetünk , hanem nemzetiségünk ügye,

nyelvünk elevenebb baladása is. De ezzel nem merí-

tém még ki érdemeit, nem mutatám ki hatasa minden

elágazásait, sem azon sokféle reményeket, mellyeket

halála illy korán elolt. Említenem kell még, és csak

név szerint, Aurorát, ezen hajnalcsillagát egy nemesebb

míveltségú kornak, mellyet 6 deríte fel hazánk egére,

s melly annyi szépnek hozója, annyi szebbnek támasz-

tója Ion ! Ó nem egyedúl puszta gyüjtóje volt e ko-

szorú virágainak , hanem kérelmeivel és tanácscsal , ok-

tatva s lelkesítve eszkozlé nagy részok születését: s míg

célja szükségessé tevé a kozbnséghez lebocsátkozását :

egyszersmind szóval és tettel hirdeté : torténjék ez úgy,

hogy a kozonség fel az iróhoz emeltessék. S ki nem

látja az Aurora feltünte elótti s a jelenkori olvasó kozt

azon nagy mélységet, mellyen által ó épité az általutat

hajlékony és sok oldalu szelleme hatalmával? A tüzet

kiáltó ál orthodoxia által elvadított olvasó megbarátko
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zék az új iskolával ; a szépnem megkedvelé iparkodási-

ban a nyelv ügyét; s mit elótte kevesbbé eredeti lel-

kek munkáikkal я alapos és tudós vítatásokkal nem tu-

dának megmenteni: ó azt, nem hallgatva ellenkezésekre,

nem ügyelve külon nemú gátlásokra, társaival tettel

vívta ki.

Egy oldala volt még elhunyt kedveltünknek, melly

annál inkább érdemel figyelmet, minthogy hazánkban.

s külbnbsben magyar honfiaink kozt eddig még igen

ritka tulajdon. Ó t. i. képiró is volt, merész, ügyes

ecsetú, és lelkes; egyszersmind gyüjtóje, s tanult ér-

tóje a müvészet mestermíveinek : a mit elhallgaték vala,

ha azt csak bn gybnybrüségére akarta volna úzni. De

ó e mezóre is kivánta fordítni honfiaink fehetségeit, s

élte utolsó évében elevenen foglalatoskodott azon szán-

dékkal: egy, a képzó müvészeteket tárgyazó, hazai in-

tézetet alkotni. Elhúnyt vele, s talán sok idóre, ennek

is támadása ; valamint elárvult az általa született magyar

drama; s kérdóleg nézünk korúl hazánkban: honnan

kelendenek eló, kik a Musák e dicsó felkentét szán-

dékai valósitásával, kezdetei tovább-vitelével , elmara-

dott míivei póÜásával hamvaiban meg fogják vigasztalni !
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EMLÉKBESZÉD SIMAI KRISTÓF FELETT.

TARTATOTT AZ ACADEMIA SÖZ ClÉSÉREN SEPT. XIII. MDCCCXXXVI.

Van egy neme a polgári érdemnek, nagy tekin-

tetú gyülekezet ! melly szerényen elvonulva a nagy világ

szemei elól, csendes munkásságban nevelget virágokat,

mik rbvid illatozás után elhervadva, elfelejtve, sajná-

latlanul hullatják leveleiket: de magvaik, jobb foldbe

hintve, kedvezóbb ég alatt kicsiráznak, és szebb virá

gokat feseltetnek, nemesb gyümolcsbket hajtanak.

Az a férfiu, tisztelt hallgatók, kinek tünedezó

emlékezetét ma feltámasztani kivánom, fáradhatatlan

kertészhez hasonlólag illy munkásan és csendesen ne-

velgete zsenge virágokat, mellyeknek magvai idóvel ne-

mesebb gyümolcsbk csiráit fejtének ki: midón maga az

elhervadt virág, maga a hú neveló kéz, rég el vala
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már, és élve még, felejtve. Kérdezitek sokan: kit ért

beszédem? Oh, a név, mellyet nevezni fogok, kevés-

nek hangzott kozúletek fülébe; kevés fogja azt mint jól

ismertet, brvendetes találkozás hangjával koszbnteni;

kevesen fogtok zengzeténél visszatekinteni , mint egy el-

mult homályos kor egyik világló nevére: mert az ó vi-

lága rég elhúnyt a mulandóság éjjelében: kik tóle me-

legedtek, vagy elméje sugarainál felderültenek , nincse-

nek tbbbé! Egy elóttünk lefolyt kor egyetlen még fen-

maradt fía , úgy álla kozbttünk e társaságban , mint az

elóidónek egy elaggott bajnoka, kinek hó hajai s tiszte-

letes redói a majdnem százados arcon emlékeztettek,

mit teve hajdan a lélek, melly e roskadozó testet még

lakta; intve, mit kelljen tennünk, kik még a férfiu-

ság csüggedetlen erejében vagyunk: hogy, midón für-

teink szintolly ószek lesznek, s tagjaink szintolly herva-

tagok : hasonló tisztelete szálljon ránk azoknak, kik

utánunk jovendónk.

Simai az , nagy érdemú hallgatók ! ki emlékeze-

temben Iebeg, s kinek nevét ma felkoltom álmából. Si

mai az, kinek nevét atyáitok jól ismerték; Simai, kinek

az istenek túl hagyák élni a kilencvenet, hogy fáradsá-

gai jutalmául betelve láthassa szlve leghóbb ohajtását: e

nemzeti academia felállását; hogy magát, annyi tisz-

teló társ kozbtt, társként találhassa fel korünkben. Az

bvéhez hasonló volt a mi gyonybrüségünk. Buzgó haza-

fiak negyven s még tbbb év elótt munkálkodának e nem

zeti intézet felállításában ; de az idók mostohasága miatt

siker nélkül ; s ezek kozúl lehete nekunk legalább egyet,

s ót, s benne mintegy képviselójét amaz áldott lelkek-

nek felvennünk, képzeletünkhen ósszecsatolnunk a mul
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tat a jelennel, amazokat magunkkal; s áldók a sorsot.

melly meg hagyá érni a novényt, minek ók nevelék cse-

metéjét.

Simait nem csak a rendkivüli nagy kor tevé tiszte-

letessé, melly nemzeti iróink patriarchájává kente fol;

ñem a puszta ósz fürtek elótt hajlott meg lelkünk ; hanem

azon szentfény elótt, mellyel ama szorgalmas kertész fiir-

teit érdemei vevék korül, láthatólag azoknak, kik pálya-

ját ismerték. — Azonban csalatkoznék , ki azt várná.

hogy Simairól szólván, egy coryphaeust fogok rajzolni,

ki, egy vállal magosabb kortúrsainál úgy világíta száza-

dának mint Zrínyi a koltó a magáénak; vagy egy rop-

pant észt, melly, mint Révai, felboncolta a nyelvet, s

alkotmánya legbelsóbb kerekleteit feltárta : vagy folava-

tottját a Gratiáknak, ki ez alkotmányt olly tündér széppé

alakítá, mint Kazincy : — mind ezt ó nem tette. Ha

nem olly idóben, midón a nyelv árván, számuzotten,

senkitól nem szerettetve, tekintet és pártfogás nélkül

bujdosott on hazájában : azon idóben egyike volt Simai

azon néhány elórelátó, bolcs és buzgó bazafíaknak, kik

munkálkodásaikkal tartották benne a Ielket; kik ügye-

keztek e nyelvet elveszni nem hagyni, s általadni egy ta

lán szerencsésebb kornak ; szerencsésebbnek már az

által, hogy megadatott neki bsmerni szükségeit, meg bol-

dogsaga legfóbb eszkozeit.

Vannak ugyan még most is, nagy tekintetú hall-

gatóim ! s nem kevesen, kik mosolyogva a „haza" szent

néven, azt álomképnek, a nemzetiségért küzkodókon,

ezt képzelet hiú teremtményének hiszik. De hát van-e

boldogság, haza — , s nagyság nemzetiség nélkül ? Mert

itt azt a boldogságot értem , melly nem egyedúl az
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anyagi szükségek kielégitésén alapszik , s azt a nagysá-

got, melly nem csak ragyog, hanem melegít is. Az em-

beri nem egy nemzetet nem képezhet. Add vissza neki

az egy nyelvet, min az elsó emberek szólaltanak meg;

s nem nagy idó mulva Amerika és Ázsia, az éjszaki

sark s a forró bv ismét nem fogják egymást érteni; az

egy nyelv újra el fog agazni és tbbbeket szülni, s a

nyelvek elválasztó falai újra folemelkedni a népek kozbtt.

De ez még nem minden. A külbn éghajlat eltéró behatá-

sai, a fold változó minemüsége, a geographiai fekvés

külonbozó fóltételei, az elszaporodott emberfajt külbn,

sokször ellenkezó érdekek zászlói alá fogják gyüjteni,

mint megannyi nemzeteket, mellyeknek külbn szempon-

tok szerint, gyakran osszeütkozóleg lehet csak, és kell,

lehetó legnagyobb jólétet keresni. E jólét eleinte csak

az anyagi élet szükségei fedezésében nyilatkozik, melly

midón biztosítva van, kényelmekre ébred az bszton; majd

a lelki élet fejlódése is bekoszbnt, minek foka s to-

mege határozza el egyfelül a magasabb testi vagyis ké-

nyelmi, másfelül a fentebbi, az emberbez illóbb, t. i.

a lelki jólét mennyiségét. — S ez az, mit egyedül sza-

badság, ezt pedig ismét csak nemzetiség által érhetni

el: mert csak ez olvaszt bssze népeket, ez forrasztja

egygyé a sokat, s ruházza fel az egyes népcsapatokat

elegendó eróvel érdekei védhetésére, javai nevelésére,

erkolcsi tekintet nyerésére. E nemzetiséget pedig mi

tartja fenn, ha nem a nyelv, az édes, kedves anya-

ayelv, a lelkünket, érzéseinket híven kifejezó nemzeti

nyelv? Nyelv, melly uralkodik a népen, s kizárólag e

népé; melly fentartja s neveli, kezet fogva torténeti

emlékezésivel, a nemzeti büszkeséget s onállús szelle-

3
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mét, anyját minden nemzeti nagyságnak, polgári erény-

nek? Ez kapcsol mindenkit azon hazahoz s azon haza

érdekeihez, mellyben az 6 ajka hangjai zengenek, s hol

a szelló suttogása is gyermekkora játszi csevegéseit lát-

szik elébe suhogtatni. Melly nép a kotelékek ez elsejel

nem tiszteli, gyenge bn kebelében, gyenge kifelé. Mert

ez egység nélkül nincs gondolat egysége, e nélkül pedig

akarat és tett egysége lehet-e? E sokfelé oszlásában az

eróknek, s kifelé idegen támaszra szorulva, melly ága

boldogulhat benn akár az anyagi jólétnek, akar a szel-

lemi munkásságnak? s honnan keletkezhetik a legneme-

sebb büszkeség, szerzóje annyi nagynak, a nemzeti büsz-

keség? honnan leghóbb melegítóje a nemesebb keblek-

nek, a nemzeti dicsóség? melly ellenmérge az elalja-

sodásnak, védló minden rabság ellen?

Ugy van ! nem képzelet hiu szüleménye a nemzeti-

ség, nem okatlan vágy a honszerelem, s nincs erósebb

támasza az egy , a nemzeti nyelvnél ! Nem hazai nyel-

vünk sokféle bájai, nem belsó csodálatos tulajdoni, ha-

nem e szoros bsszeluggése nemzeti létünkkel, fenma-

radásunkkal s ebben alapuló anyagi és szellemi boldogu-

lás eszkozlése hevíté s hevíti az ország rendeit e pótolha-

tatlan kincs órzésére; ez Ielkesíte brbk dicsóségü férfiakat

azon roppant, hazát és külfoldet álmélkodásra ragadó

áldozatokra, mellyek e nemzeti intézetnek lételt adtanak;

e meggyózódés végre, s boldogságunk ohajtása, birta a

nagylelkú, a bolcs nádort arra, hogy e kincsünket or-

szágos kincs polcára emeltetni, azt torvény nyelvévé avat-

tatni eszkozlé. IVIíg e nép él, áldani fogja emlékezetét.

Illy lélekemeló torténetek nem éleszték, nagy te-

kintetil gyülekezet, azon kor hazafiait, mellynek embere
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a mi Simaink volt. Ezen nyelvnek, melly egykor dicsó-

séggel ragyogott királyok udvariban, zengett bajnokok

ajkain, koltók énekiben, az isten szónokai szívgyózó be-

szédiben, leszállt vala csillaga. Nemzetek szerencséje

fenjár és csügged mint egyeseké. A XVIII. század

néma, betútlen szobor volt egy dicsóbb kor sírja felett.

A nyelv szegény szolgálóvá aljasodva. А kkor volt az,

hogy a mi agg tarsunk a pályára lépett. Mindenek folott

búsan érdekelte szívét holgyeink elnemzetlenedése. Mert

boldogtalan azon nép, mellynek asszonyai nem érzik

azon magos tisztet: nemzetoket dajkálni! Óket, az el-

pártolókat kelle visszafoglalnunk. Azoknak írni Simai a

vigjáték mezején próbálkozott ; ada eredetit, ada utánza-

tot. Része megfordult a színen is. Ha a müvészet szo-

ros kivánatihoz mérjük e müveket, ma már azt kell mon-

danunk, hogy a szerzó azokban nem volt szerencsés.

Alig van neme a koltészetnek, melly tbbb életbeli ta-

pasztalást, élesebb szemet, mélyebb emberismeretet ki-

ván, annyi élénkséggel, konnyüséggel, sót látszatos fel-

ületességgel, mint ez : ezeket pedig helyzetei kozt gyúj-

teni a mi társunknak kevés alkalma volt. Ö 1742-ben,

bazánknak egyik akkor még igen kis városában, Komá-

romban, kozép sorsu szüléktól születve, ifjusága leg-

szebb korában az ajtatos iskolák rendébe állott. Ekkép

szúk korú életból még szúkebb négy fal kozé szorulva,

gyarapodott ugyan azon nemében a studiumoknak, mely-

lyeket konyvek segedelmével meríthetünk; de ugyanazon

mértékben távozott azoktól, miknek iskolája a világ, az

ezer változatu élet. Kanizsa, Kalocsa, Pest tisztelte a

gyermekek elméjéhez alkalmasan leereszkedni tudó taní-

tót. A múvészetekhez hajlandóságot érezvén, tokélete

2*
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síté magát a rajzolásban s épitészet tudományában úgy,

hogy az elsóbbet tizennégy évig taníthatá a latin tanul-

mányok mellett Kassán, azután Kbrmbcbányán kirekesz-

tóleg harmincnyolc esztendón által, szinte nyolcvannyol-

cadik éveig: ez volt hatásának nyomos ugyan, de más te-

kintetben egyszersmind szúk kore. Még Kassán, az ott

szbvetkezett Baróti, Bacsányi és Kazincyboz csatlakozva,

újra azon pályára lépett, mellyen „A mesterséges ravasz-

ság" cimú darabjával 1773-ban Pesten indult vala meg,

s ada bt újabb darabot, a Magyar Muzeumban, az End-

ródy által szerkeztetett Magyar Játékszinben s külbn; de

gyengeségok ellenére is, a mennyire az akkori idó-

bdl fenmaradt adatok után látjuk, e darabjaival maga

részéról is pótla hiányt, az újra keletkezett magyar szín-

padon úgy, mint az olvasók szobáiban. Az 1792-diki

országgyülés után azonban a szinészet ügye ismét ha-

nyatlásnak indulván, s 6 maga Kormocre tétetvén által,

más mezóre lépe, rajta maradandóbb érdemet, s még

maradandóbb emlékezetet szerzendó. Értem a szótárirást,

melly Bod Péter iparkodásai óta pusztán hevert. Roppant

gyújtemény az, mellyet 6 itt csüggedhetetlen fáradsággal

bsszehalmozott. S hasznosnak látta azt két formaban ki-

dolgozni; a szokott betúrendben, s a tagok végzetei sze-

rint. Emez, mellyet mi rímtárnak neveznénk, 1809-

ben látott világot. Tbbb tekintetben ez egyik legbecse-

sebb dolgozat a magyar lexicographia kórében. Elmel-

lózvén gazdagságát, olly szavakban is, mellyek elótte

szótárainkban még nem állottanak: el azon gondossá-

got, mellyel értelmeiket meghatározni igyekezett, s azt

a szerencsét, mellyel az ebbeli nagy tudományának si-

került; elmellózvén a grammaticai formák pontos fel
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jegyzését, melly tekintetben Pápai Páriz Ferenc óta min-

den szótáraink hibásak voltak : nem érintvén végre azon,

egyébiránt alárendelt hasznot, mellyet a koltó lát a rím-

tárakból : mindenek folbtt azt kivánom kiemelni : melly

fontos elómunkálat az brbk idókre a nyelvbuvárra nézve,

ki akár a ragszerkezet, akár a szóképzés s az bsszetétel

torvényeit nyomozván a végtagi rendnél fogva már most

biztosabban haladhat fejtegetésiben.

Másik nyelvmunkája, mellyet ó nagy szótárnak ne-

vez, szinte elkészült, de csak kéziratban, tisztába irva

N-ig, azon túl egyes leveleken. Az academia figyel-

messé tctetvén annak, azon tisztelt rendnél, mellynek

б díszes tagja volt, fenlétéról , azt használatul kikérte,

s ki is nyerte. Gazdagságra felülmúl az mindent, mit

e napig magyar tudós e mezón elóállított. A tisztázott

tizenhárom betú, szintannyi, tobbnyire roppant terje-

delmü foliánst tolt be. Feljegyezvék ott minden formái,

származékai s divatos bsszetételei a gyokereknek; az ér-

telem visszaadva minden legfinomabb változatival német

s latin nyelven; de mi még tobb, minden egyes értelem

felvilágosító mondatokkal mind a három nyelven ; s ezek

mellett a rokon értelmü szavak a leglelkiismeretesb gond-

dal feljegyezve. Az a legbóvebb magyar szótár, a leg-

gazdagabb phraseologia , a legteljesebb synonymica. S

talán egyfelül épen e nagyság, mellyel minden elóttem

ismert bármelly nyelvü szótárakat meghalad, de melly,

mit nem tagadhatok, egy részt a szótári oeconomia fél-

retételéból ered; masfelül a jelenkortól elmaradása, melly

annyi ezer folélesztett vagy újonan származtatott, sót

teremtett szóval gazdagítá nyelvünket, s annyi ezernek

crtelmét szorosban határzá meg, teszik kiadatasát egy
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részt eszkozolhetetlenné, más részt tbbbé nem egészen

célirányossá. Becse azonban lenmarad; mert valamint

most használja azt az academiának azon bizottsága, melly

az úgy nevezett Zsebszótárt dolgozza, úgy használni fog-

hatja és fogja azt még sokáig minden magyar szótár-

iró, kinek azt a birtokosok nemes kozlékenysége meg-

engedendi.

S így, nagy tiszteletú gyülekezet! a mi Simaink

félszázados iparkodásai a nemzetre nézve nem vesztek el.

Azon ezer meg ezer ora gyümolcse, mellyet a sír szé-

leig ügyünkért lelkesedett társ négy falai csendében ér-

lelt, fenmaradt, s fenmaradand még utói munkálatiban

is; emlékezete, melly azon ivadékokkal az árnyékok

világába koltozbtt vala, kik szavaitól melegedtek, pél-

dájából tanultak, vidám elméje játékaitól derültek : ezen

újra feltámadt, tomérdek müvében az emberi szorga-

lomnak fel fog koronként túnni, valahányszor e mezón

új és új mívelrik lépendenek elé. Az academia pedig

soha sem fogja elfeledni azon gyonybrúséget, mellyel

az agg társat korében láthatta: s áldandja nevét azon

bajnokok kozott, kiknek életok munka, utolsó sobaj-

tások a haza volt!



III

GYÁSZBESZÉÜ BARICZ GYÖRGY FELETT.

ГAВTATOГT AI ACADEMIÁRAN, FER!. VIII. MDCCULI.

Tekintetes Társaság! Szomorú tiszt szólít ma ezen

szószékre fel: egy koz tiszteletü s munkás társunk, Ika-

falvi Baricz Gybrgy halála. Ismeretes elóttùnk munkái-

ról, ismeretes a reá bizottakbani kész eljárása által, tá-

vollakta miatt kevesbbé volt ismeretes külsó viszonyai

szerint: a miért rbvideden el fogom a Tekintetes Társa

ság elôtt mondani, miket az elhúnytról tudok.

Született o 1779. Nagy-Enyeden. Székely eredetú

atyja ugyanott reformatus pap, anyja Deesi Gybrgy er-

délyi ref. püspok leánya volt. Szülóvárosában vette tu-

dományos képeztetését, ott végezvén el a philosophiai,

theologiai es torvénytudományi folyamatot; bonnan bn

koltségein Bécsbe, a hadi mérnoki academiába ment fel,
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s bt évi tanulmányok után, mellyeket egyedúl dicsó em-

lékezetú gróf Festetics Gybrgy segedelmével fejezhetett

be, János fóherceg, mint azon academia fóigazgatója

által 1807-ben a hadi mérnoki karhoz fóhadnagynak ne-

veztetett ki. E pályán jeles társunk nagy kitüntetéssel

szolgált, jó hírt nevet szerzett fónokei elótt kivált Ra-

guzában, Leopoldvárában, Eszéken és Peschierában tobb

évekig viselt várerósitési belybeli, — Dalmátországban

pedig, Zárában, egész halálaig folytatott igazgatói hi-

vatalai által; s folytonos elómenetellel végre 1839. no-

vemberben alezredességre emeltetett.

Baricz Gybrgy egy, sok oldalú alapkészülettel biró,

szakjában koz tiszteletet aratott, számos utazások ál

tal bóvebben kiképzett, s hazáját és nyelvét a távolban

is forrón szeretó, sót az utóbbit irói munkásságával is

mívelni torekedett férfiú volt: méltó mindenkép, hogy

neve tisztelettel említtessék e falak kozbtt. Nem em-

lítem apróbb dolgozatait; de ha azt mondom, hogy az

ó szelleme leginkább a classicai studiumokban találta fel

magát; ha emlékeztetem a Tekintetes Társaságot, m¡-

képen 6 életének egy szép részét Tacitus és ifjabb Pli-

nius magyarításában toltotte — ámbar nem birván eléggé

a nyelv müvészete hatalmát, e dolgozásai a tokéletes-

ségtól elmaradtak : — ugy hiszem még is olly húrt pen-

dítettem meg, mellyre a Tekintetes Társaság tagjainál

rokonszenv hangjai felelendenek.

Az utóbbi években, midón sziute már elhúnyt, de

kedves emlékezetü társunk Tanárky Sándor kozénk lé-

pése után a társaság egy hadtudományi szótár készítését

rendelé el: annak egy tetemes része Baricz munkás-

ságára bízatott. S ime e munkásság kozepett ragadía
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ki kürünkból a balál, élte hatvankettódik évèben ugyan,

s így férfiúi kora alkonyán : de még is idó elótt, ha vá-

rakozásainkat tekintjük, miket még most is túztíínk ne-

véhez. S halála kettósen korai, mert olly osztályát fo-

gyasztá társainknak, melly csak rovid idó elótt is Ta-

nárkyban érzékeny veszteséget szenvedett, a uélkúl, hogy

a megürüló helyekre új erók keletkezését látnánk. Nem

lehet tehát sajnos érzet nélkúl megadnunk neki a vég

tiszteletet, s elmondani felette: Becsület nevének, be-

csület emlékezetének !



IV

GYÁSZBESZÉD IIOFFNER JÓZSEF FELETT.

TARTATOTT AZ ACADEMIÁRAN, FERR. Uti. MDCCCXLI.

— »MgCKce.

Itbvid idó alatt másodszor lépek e helyre, Tekin-

tetes Társaság! hogy egy tisztelt ember, munkás iró,

s érdemes társról már csak mint volt társunkról emlé-

kezzem. Kevés napok elótt kisértük vég nyughelyéhez

Hoff'ner Józsefet: s kevés nap múlva el fogta ót feledni

a sokasag: mert az élet, a háladatlan élet, melly annyit

koszbn gyakran egyes eróknek , feledékbe temeti azo-

kat legott, kik neki folyton adózni megszúntek.

A mi tisztünk, Tekintetes Társaság! becsben tar-

tani azok emlékezetét, kik velünk társulatba szóve, ve-

lünk kezet fogva egy kozbs cél létesítésére, a hazai nyelv

gazdagitása s a tudományok terjesztésére , munkálkod-

tanak. E tiszt betoltésébe pedig fájdalom szokott ve
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gyülni, midón olly társ koltozik el mellólünk, kinek

erói- és korához még reménységeket csatoltunk. És i 1 y-

lyen HoíTnerünk : ó nem csak férfiusága delén halt meg,

hanem elhunytával egy egész tudományszak veszté el

korünkben egyetlen képviselójét : az állatgyógytudomány.

Veszprémben, 1794-ben születve, s ott a gymnasiumi,

Pesten a philosophiai, Bécsben az orvosi tudományo-

kat végezve, ugyanott az állatorvosi intézetben két évig

állatsebészséget és torvényszéki állatorvostudományt ta-

nított, míg 1826-ban a pesti egyetemnél ugyan azon

iskolához igazgatóvá s rendes tanítóvá nevezteték. Ez

intézetet 6 dicsó emlékezetú egykori fónoke Tolnay Sán-

dor halálát kovetett hosszas ideigleni állapotjában el-

hanyagolva, a jelenkorban szinte újra született ludo-

mány álláspontjától távol állva találván : azt tüzé ki élte

feladásaul, hogy a pesti állatorvos iskolát mint tanító-

és egyszersmind gyógyító-intézetet azon fokra emelhesse.

mellyre , hogy állattenyésztó hazánkban nagy jelen-

tességü rendeltetésének megfelelhessen, kell hogy emel-

tessék. Nem e helyre való küzdéseit említenem, mely-

lyek életét elkeseríték, iparkodásait, mellyek foganat

nélkül maradtak. Hanem meg kell mondänom, hogy e

folyvásti kellemetlenségek s az intézet korüli munkás-

sága mellett is talált idót és táplált kebelében kedvet

a literatura ápolására. Eredeti kézi kony>ein kivül, mely-

lyek a koztanítás alapjául szolgáltak, s mellyeket évról

évre javítgatván , kiadni nem akart, tobb, nagyobb ter-

jedelmü fordítmányt készített, mellyek kozül Hartmann

munkájaé: „Az ember szelleme" kéziratban maradt,

ellenben világot láltuk tobbek. mik kozül itt külbnbs

említést Schwab Konrád és Tnnnecker Seyfried hippolo
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giai munkáik áttételei érdemelnek. E dolgozások min-

dennapi szükséget pótoltak hazánkban, miután Tolnay

ide tartozó, egykor koz kedvességü munkája elavult;

s e munkákkal készíté el a mi társunk a nyelvet is az

állatorvosi tudományok kidolgozására jelen állapotjok

szerint: mert azokban az állati, külbnbsen pedig a lói

külsó bonc-, élet- és kórtan benfoglaltatik, nyelvünk je

len álláspontjához mért elóadásban. Eljárt HofFner Jó-

zsef a tekintetes Academia által reá bizottakban is teljes

készséggel; s halála társaságunkra nézve is korai. Mert

miután a nagy szótár dolgozása megindult, maholnap

gondoskodni kellend annak azon részeiról is, mellyek

az állatok bonc-, élet- és gyógytudományát érdeklik.

Nem mondom hogy e tudós testület ki nem fogja állít-

hatni azon eróket, mik ez osztályrész fedezésére szüksé-

gesek: de Hoffner ebben élt kizárólag, s azon tapaszta-

lási ismeretekben volt gazdag, mellyek a tudományt él-

tetik, mellyek neki biztosságot adnak, s reá a valóság

vég bélyegét nyomják. Igy véve, a hézag, mellyet Hoff-

nerünk e tiszteletes korben hagyott, egyelóre pótolatlan

marad. Mondjuk ki tehát, Tek. Társaság! azon ószinte-

séggel, mellyel az érdemnek tartozunk: hogy vesztesé-

get szenvedtünk; s mondjuk el a bánykodások után sírba

szállt társ felett baráti veg áldásunkat: Béke poraira,

tisztelet nevének!



V.

GYÁSZBESZÉD CSATÓ PÁL FELETT.

TARTATOTT AZ ACADEMIARAN MART1US I. MDCCCXL1.

-^>-»a@í)ecf •

Ismét halált hirdetek. Valóban brvendhetnénk, Te

kintetes Társaság ! ha az élet olly termékeny volna eló-

hozásaiban, olly sebes haladásában, a milly munkás egy

ido óta ismét az enyészet szelleme e nem nagy, vesz-

teségeit nem konnyen pótló, testület soraiban.

Azon iró és tag, ki mai gyászbeszédem tárgya,

Csató Pál, ugyan az, kit rokon studiumok egykor kozel

hozának mellém, ki néhány évig kozbs célra hason irány-

ban munkatársam volt tobb irodalmi vállalatnál , egyben

utódom: majd szem kozt velem— kinek céljai és iránya

nem változtak soha—keserú ellenzóm: s most, tisztem-

nél fogva én vagyok az, ki folbtte a gyász szavát eme-

lem fol e teremben. S teszem azt, Tekintetes Társaság 1
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nem egy hivatalos jelentés hidegségével, sem érzésével a

vett bántalmaknak : ez érzésnek a siron túl el kell né-

mulni emlékezetével együtt; s habár áII, hogy a holtak-

ról is csak valót mondjunk, ennek tisztanak kell lenni

a keserüség legkisebb utóizétól. Hanem szólok Csató

l'álról azon veszteség érzetével, mellyel kisértem ót, mi-

dón nem irígylendó sorsa tobb évek elótt már kisza-

kasztotta e korból , s vitte a hová nem tudta hogy vi-

endi, nem akarta hogy vigye. Ó, kit egykor munkás

társaink sorába számítottunk , nem most, hanem már

akkor megszünt intézetünk számára létezni.

A Tekintetes Társaság nem fogja azt várni , hogy

fényes életképet fessek az elhúnytról: ó iró volt, csak

iró, s a magyar irónak nincs élettorténete , hanemha e

néven nélkülbzések , bal viszonyok s ezek kozt foly-

tatott irodalmi viták rbvidebb hosszabb sorát értjük.

Ezekból állott Csató Pál életének folyamatja is: s én

tobbet mondanék mint akarok, s mint épen nekem e

helyt mondänüm illik is: ha elmondanám, miképen ó

saját jó nem jó szerencséjének maga volt alkotója, mert

neki tulajdonok jutottak vala, mik kevesebb mozgékony-

sággal s tobb szilárdsággal párosulva, ót az ohajtott

révbe elvezetendók voltanak.

Biharban, 1804-ben születve, a szokott iskolai

pálya kozben egyházi köntost oltve s ismét letéve, utóbb

neveló tobb fényes házakban, mindenütt rbvid ideig:

ezek után intézetünknél írnok, majd besorolva a Ieve-

lezó tagok kozé; idókozben a Jelenkor mellett segéd,

és újra neveló; utóbb a Tudománytárnak egy évig szer-

kesztóje; végre, elhagyogatva mind ezen viszonyait azon

egyen kivül, melly maradó bélyeggel ruházta fel, tag
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ságát, 1837-ben ószszel az újonan keletkezett Hírnbk

mellett találván alkalmazást, Pestet Pozsonynyal cserélte

fel, hol a mult hó 15-d., hosszas betegeskedés után

élni megszünt. Ez Csató Pál külsó életének folyamata.

Tbbb az, és orvendetesb, mit irói munkásságáról

mondhatok. Elsó fellépése, mennyire tudom, ez elott

tiz évvel, a Tudom. Gyüjteményben tortént, egy, az

elemi oktatás elveit fejtó, rbvid de alapos és gyakor-

lati értekezéssel , melly egyszersmind programmája akart

lenni egy elemi kézi konyvnek, mi megkezdve, de csak

kis részben kidolgozva, félben maradt. Kbvetkezett rész-

vétele a Jelenkor szerkesztésében, néhány apró érteke-

zés a Társalkodóban és Kbzhasznu Esmeretek Taraban,

s forditások Tudománytárunkban, mellyek mind íoleg

az izlés és csín emberét tünteték fel. Revesen voltak

akkor, kiknek prosájához az ové ne lett volna fogbató:

akár a didacticai, világosság és szabatosságra, akár a

koltészeti, szépségre. üolgozott a nyelv korúl is, s az

elsó osztálybeli jutalom, mellyet az academia kiadott.

neki jutott a magyar ragok és képzókról irt értekezése-

ért: nagyobb mértékben nyerve meg neki a kozbnség

figyelmét, mint helybenhagyását: mert dolgozásának ér-

deme arra szorítkozott , hogy a kitüzbtt tárgyat nyelv-

tudományunk akkori állása szerint helyes rendben elóál-

lítá: tovább fejteni azt nem kisérté meg, vagy kisér-

letei magát sem elégíték ki. Ellenben méltó dicséretet

érdemel Levrault beszélgetéseinek általa készült fordi-

tása, a konnyed és sima társalgási nyelvnek mind maig

legjobb magyar példánya. Ennyit és nem tbbbet akar-

nak sokan elbeszéléseiben is találni: én tobbekben ko-

zólok lélektani felfogást, életvalóságot s koltói érdeket



32 GYÁSZBESZÉD CSATÓ PAL FELETT

találok. Végre mint játékszíni választmányunk tagja, a

drama korúl is munkás volt: az academia színmútára

bt fordítmányt bir tôle s egy eredeti vigjátékot, melly,

ha mint egész nem is, de meglepó valóságu jelenetek s

elmés otletekkel maig fen tudá magát tartani. Ezeken

kivúl e nemzeti intézet ót a Tudománytár vitelével bizta

meg, s nem ritkán kéziratok vizsgálatával, miben б min

denkor а Tek. Academia teljes megnyugvására járt el.

— E pályafutását a hirnbki váltotta fel , melly neki utol-

sója Ion.

Csató Pál külonbsen feuilleton-irónak volt hivatva.

Mert ha nem hatott is akár a tudomány, akár az élet

mélyeibe, egy, kezdódó irodalomban kivált nem cse-

kély becsü tulajdonnal birt: élénk és konnyü felfogással,

s mi ehez tobbnyire hozza szbvetkezik, hason konnyed-

ségú elóadússal: mihez logicai, aestheticai és nyelvi nem

kozbnséges kiképezettség s tobb oldalu olvasottság já-

rulván, képessé tette minden tárgyról valami érdekeset

érdekesen mondani. E mellett nyelvünk teljesen hatal-

mában volt, s tolla, melly a legjobb francia példányok

után formálódott, nem csak elegans, hanem változatos

és jellemzó, a mint hol kellett. Ha tehát a szerencse

hosszabbra nyújtja élte fonalát s ót boldog független-

ségre emeli, az érdeklett mezón ó nyelvünk nemesbité-

sére, a fínomabb izlés terjesztésére, az olvasás meg-

kedveltetésére hathatos és tartós befolyást gyakorlandott

vala : s e szempont az, Tekintetes Társaság, melly alatt

halálát méltán mint veszteséget jelelhetjük meg.
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GYÁSZBESZÉD KOSSOVICH KÁROLY FELETT.

TARTATOTT AZ ACADEMIADAN, JUUUS V. MDCCCXLI.

Nem sokára, Tekintetes Academia! ismét gyüle-

kezni látandjuk e teremben a vidéken elszórt társakat;

brvendve a viszontalálkozásnak nyujtandjuk nekik kezein-

ket, brvendve részvételoknek új kedvvel értekezendünk

ügyeinkról: de a viszonlátás brbmét gyengítendi a hé-

zag, mellyet sorainkban a halál ejtett: Kossovich Ká-

roly netn fog tobbé koztünk megjelenni: ót az elmult

hó 19-kén rbvid, de kiméletlen betegség, az idegláz,

végezte ki kozólunk.

Meg vagyok gyózódve, Тek. Társaság! miképen

elég vala kimondanom a szót, hogy e teremben fájda-

lom fogjon el minden keblet. Ó kétszer ült csak ko-

zottünk, és csak egyszer voltunk hallgatói, midón ez

3
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elótt kozel két évvel székét elfoglalva, a magyarok vé-

delmi rendszeréról , szintolly tudománynyal mint tüzzel,

értekezett. De ki nem becsülte ót ez ismeretgazdag-

ságért, mellyet fiatal élte brbmein vásárlott; s e tú-

zért, melly hangosan dobogtatta szívét mind azért, mit ó

a tudományban igaznak, a társi viszonyokban szent ér-

deknek bitt és vallott?

Kossovich Károly 1803-ban Nyitra-Ivánkán szü-

letett; Érsekújvárt, Nyitrán és Pozsonyban tanult; Pes

ten 1824-ben ügyvéd, az brbk nevezetességü 1825/7-

ki országgyülésen a jelen nem voltak sorában kovet,

1826-tól 1837-ig Nyitra aljegyzóje; 1838-tól az aca

demia rendes tagja : sok oldalu müveltséggel biró férfiú

volt, Torténet, torvény s országtudomány valának azon

tág kor, mellyben elméje folyton forgott; de nem belé-

jok fásulva, hogy a szépmüvészetek: zene, rajzolás és

koltészet gyakorlatára, s az idegen, angol, francia, olasz

és német szépirodalmi múvek szorgalmas olvasgatására

is reá ne érne. Az említett országgyülés novendéke, mint

tobben e teremben, nappali és éjjeli tanulásának min-

den eredményeit az ébredá nemzetre vonatkoztatta, mi-

nél fogva dolgozatai már jó korán politicai jellemet oltot-

tek: s torténet és torvények, philosophia, sót széplu-

dományok is, nála a politicai irány segédeivé lettenek.

Dolgozatai már korán nbvekedtek füzetekre, kotetekre.

Ide tartozik, mint megnyitója a sornak, az academiát

alkotó országgyülés kerületi naplója, melly, tobb száz

íven, hú elóadása az eldontó fontosságra akkor fdlve-

rekedett kerületi tanácskozásoknak, s jelenleg társunk

rokonainak birtokában van. Ide tartozik montesquieui

studiumai kozben irt munkája: Alapállitások és kovet
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keztetések, a koz és magánjog tbbbféle tárgyairól; ide

a birói hatalom gyakorlásáról , a torvényhozónak a pol-

gárok cselekedéseibe avatkozhatásaról szóló értekezései;

s az ó tollából folyt 1832-ben Nyitra vármegye kül-

dottségének — mellynek, mint elóadó jegyzó nem csak

hivatalos tollvivóje, hanem nagy befolyásu tagja is volt

— véleménye az országos rendszeres munka kozigazga-

tásbeli tárgyairól, ugyan Nyitrának határozása a szü-

kolkodó megyei nemesség gyámolitása tárgyában, és egy

folállítandó éhségháritó intézet és dologház iránt, m¡-

ket, N. Szombatban nyomtatva, academiai konyvtárunk

is bir. Négy éven által a fenyító torvényszék elóadó jegy-

zóje, „Fenyító torvényszerzés'' címú munkáját kezdé,

mellyel mind halálaig foglalkodoü. Látni ezekból, hogy

Kossovichban az iró folpást a political és torvénykezá

testület tisztétól vette át anyagait. Fó munkája ez idó-

ból : „NémeIly magyar országgyülési tárgyakról," melly

három kotetben a polgári fó hatalmakról, az ország ál-

landó maradása és boldogsága eszkozeiról, országgyü-

lésekról, vármegyék intézetéról és sajtószabadságról ér-

tekezik, sajtó alá volt szánva, de meg nem jelenhetett.

Utána, 1833-ban, a polgári fóhatalmak gyakorlásáról irt,

melly munkájából taval egy mutatvány, a birói hata-

lomról, egyik pesti lapban megindult, de a második

kozlés után szinte elakadt; s a polgárlét erkolcsi sar-

kalatairól, melly, nagy részint már kész, munkájában az

erény, vallás és értelmességról, mint társasági alapok-

ról, elmélkedett. 1834 és 5-ben a Társalkodó tobb

cikkelyeit hoztai u. m. a zárlatról, a torvénykezés fo-

lyamatjáról, egy rándulását a bányavárosokba stb. Ezek

mellett forditásokkal is foglalkodott : olaszból ama neve

3*
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zetessé lett: „Ultime Iettere di Jacopo Ortis", fran-

ciából Rousseau Contrat sociálját magyarítván; sót a

koltészettel is, úgy hogy versei, mellyek kozól szinte

a Társalkodóban olvastunk némellyeket, egy terjedel-

mes kotetre szaporodának.

1838-ban kilépett Kossovichunk hivatali pályájá-

ból; s azt az academiaival váltotta fel, mellyen min-

magunk is tanúi voltunk csüggedetlen és lelkes toreke-

déseinek. Elsó munkája, mellyel az említett évben a

Tekintetes Társaság versenyterén, lebocsátott arcvérttel,

jelent meg, a múipar és kereskedés hajdani állapotjá-

ról szólt Magyarországban; a második, 1838-ban az

ósiség kérdését fejtegette: mind kettóvel koszorút arat-

ván, a másodikkal a társaság osztatlan dicséretét is, s

a felvételt e tiszteletes korbe. Ez ota munkássága a

miénk volt. Emlékezünk mindnyájan az 1839-diki év

azon estvéjére, mellyen a magyarok védelmi rendsze-

réról készített nagy terjedelmú s tudományu munkája

toredékeinek elóadásával foglalta el e teremben rendes-

tagi székét; emlékeznek osztálybeli társai, s kik 1840-

ben e társaság biztosságának tagjai voltak, a nemzetek

had és békeviszonyairól elóterjesztett emlékiratára ; nem

tudom, milly tudós elóadással volt ez idén bennünket

meglependó, ha, az élet nemtóje neki kedvezvén, vi-

rító férfikorában, 38-ik évében, kozólünk ki nem ra-

gadtatik.

A holtakról csak jót! mond egy régi szó, mely-

lyet a felebaráti szeretet talált fel; de ezzel a historia

lehetetlen; azért Clio azt így változtatta meg: A hol

takról csak igazat ! És üdv azon férfíúnak , kinek emlé-

kezete az igaz szó elótt el nem halványodik. A mi tár
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stinkról is, Tek. Társaság! bátran elmondhatjuk az igu-

zat. Kossovich Károly a politicai és irói pályán, melly

nála lényegben egy, és csak nyilatkozása formájában

volt külonbbzó, a szabadelmúek kozbtt állt, de a sza-

badelmúség azon szélsó vonalán, mellyet a túxetlenség-

tól csak egy bajszálnyi koz választ el. ü az embert, az

életet s a státust konyvekból, tehát másod kézból, ta-

nulta ismerni, s a rajz, mellyet ezek segedelmével kép-

zeménye vázolt, távol járt az eredetinek valóságától. A

melly eszményeket heves képzete teremtett, azokat a

világban fel nem találta, fel nem találhatta: így 6 a vi-

lágtól, melly a hévkeblúnek jéghideg volt, megcsombr-

lott; s a csendes szoba, mellybe zárkozva tanult és mun-

kúlt, emberbarátot és embergyúlolôt rejtett egy személy-

ben: emberbarátot, mert az emberiséget, a nemet t. i.

ó igen is forrón olelte; de az embert, az egyedet, ke-

rúlte: azon keveseket kivéve, kik vele rokon gondol-

kodásuak, ellenmondás nélkül hódoltak philosophiájá-

nak. Illy eszményi szempontból tekintvén 6 a torténe-

tet, nem lehetett nem igazságtalan korok és osztályok

ellen; így tekintvén a tarsi és jogi viszonyokat, elôtte

nem volt más javítás, mint a melly tabula rasa felett

rakja alkotmányait. E tuljáró radicalismus oka, hogy

annyi tudományt, annyi termékeny eszmét rejtó, olly

nemes érzelemtól melegedett múvei kozól mind eddig

csak egy, a kereskedés torténete, nyerhette meg úti

Ievelét az irodalom országába; a tobbit tilalom koti le.

De azzal tartozom az igazságnak és társunk emlékezeté-

nek, hogy kimondjam, mikép hibái erénye foloslegé-

ból eredtek; miképen óbenne a külon erók bssze nem

hangzása szülte szélsóségeit: nem mellék tekintetek csal
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ták ót oda, hanem nemes szivének hangos igényei, mely-

lyek elól a hideg szamoló észnek hátrálnia kellett. És

ha vannak e korben, kik ót túretlennek s a más véle-

ményút visszataszítónak tapasztalák, gondolják meg, bogy

az szenvedelmes tiszteléséból eredett annak, mit 6 jó-

nak és szentnek tartott; s habar mind az, mit ó jó-

nak és szentnek tartott, nem volt is mindenkor az, ez

nem szíve bibája volt. Kbvesse tehát emlékezetét ko-

zbttünk tisztelet, és nevét áldás: ó a jóknak legjobbjai

kozé tartozott.



VII.

GYÁSZBESZÉD BUDAl ÉZSAJÁS FELETT.

TARTATOTT AZ ACADEMIARAN AUG. II. MDCCCXLI.

lsmét kitorolve egy név, Tek. Academia, társaink

sorából ! S noha nagyon is igaz a kifejezés, mellyel élek,

noha Budai Ézsajás, négy esztendei szenvedés súlya alatt,

erkolcsileg régen meghalt, s a név mar csak testét je-

Ielte kozottünk: s noha kérdés, ne mondjunk-e szíves

áment halála felett, mellyel a gondviselcs e kínos, e

már csak jajokban nyilatkozó életet felmentette gyblrel-

meitól: mégis fájdalmat érzek, midón a Tek. Társaság

elótt e gyászhírt kimondanom kell: Budai is meghalt;

s érzem, hiszem, hogy e fájdalomban e terem férfiai

is osztoznak. Mert a lélek nehezen válik meg azon tu-

dat kedves szokásától, hogy az, kit ismert, személye-

seu vagy nem; kitól to nult, é16 szavaiból vagy mun
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káiból; kit tisztelt jeles tulajdonai és érdemei miatt:

s kit hogy az é\6k kozbtt tudhata brvendett: mondom,

e tudattól nehezen válik meg, s az éló kép helyébe egy

holtnak emlékezetét nem iktathatja keserúség nélkúl.

Nem érzem magamat meghivatottnak, hogy a Te-

kintetes Társaság elótt Budai Ézsajás élete képét álllt-

sam fel, s érdemei emlékezetét méltólag megúljem: azt

e székben nem sokára egy, tehetségre, gyakorlatra s

szónoki eróre gyengeségemet messze felúlmúlô, s a meg-

halttal szoros viszonyokban élt férfiú fogja tenni; mind-

azáltal tbbb mint csak hivatalos készséggel lépek e szó-

székre, kevés szóval megujítani a boldogult társ fára-

dalmai emlékezetét, s így a magam részéról is lefizetni

egy részecskéjét azon hálának, mellyel én is, és két-

ség kivúl tobben, kik jelen vagyunk, nekie tartozunk.

Budai Peerban , Kozép Szolnok vármegyében szü-

letett 1766-ban; s itt kezdé tanulását, mellyet a debre-

ceni fóoskolában végzett. Elsó pályája a tanítói volt,

meliyen az egykor nagy hírü Sinai Miklóst a hellen és

romai irodalom elóadásában pótlotta, s egyszersmind a

konyvtár gondjaiban is osztozott. Alapossága s képes-

sége reá vonván elóljárói flgyelmét, a literatura és his

toria tanszékére jeleltetett ki, s maga bóvebb kimívelhe-

tése végett nyilványos segedelemmel ellátva, 1792-ben

külfoldre küldetett. Elószor is Gbttinga, Németország-

nak akkor elsó rangu egyeteme, vonta Budainkat ma-

gához; két évet toltott ó ott, a nagy Heynét hallgatva

a gbrbg és romai literaturában, Spittlert a historiában,

Schlbzert az országtudományban, Meinerst az emberi

nem tbrténetében : olly sikerrel, mellyet késóbb mun-

káiban fényesen bebizonyított. A tudományt és világ
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ismeretet egyformán abítozó fiatal férfit szomja tovább

is úzé : megjárta a deventeri Athenaeumot, hol az ot-

tani philos, prof. Csernákkal, szinte a debreceni os-

kola egykori nóvendékével, ismerkedett meg; az utrechti

egyetemet, hová dt az akkor híres Ruhnkenius vonta;

sót átkelve az Éjszaki Tengeren, a régi Oxfordot is meg-

látogatta. Visszatéret, Gottingában a philosophiai ta-

nárkoszorút vette fel, értekezése tárgyaul e nagy ér-

dekú kérdést választvan: de causis culturae tardius ad

aquilonares quam ad australes Europae regiones pro-

pagatae. Tanítószékét Debrecenben nov. 1. 1794-ben

foglalta el. Mar ekkor magyarul zengett a torténetek

és régi literatura tudománya a debreceni teremekben,

azért elsó gondja volt a lelkes Budainak hallgatói kony-

nyebbségére s elômenetelére óket a szükséges eszkozbk-

kel ellátni. Elsó munkája, 1800-ban látott világot : Kb-

zonséges Historia a napkeleti birodalom elenyésztéig,

melly kevés évek alatt két kiadást ért; kovetkezett a

Régi Tudós Világ Historiája 1802-ben, mind maig nem

csak az egyetlen, de bnálló tudós munka, melly szer-

kezetben, szellemben és kidolgozásban Heyne s a got-

tingai konyvtár novendékét tanusítja. Három esztendó-

vel utóbb Budaink kiadója lón Ferenc bátyja neveze-

tes lexiconának hazánk polgári torténeteihez; s ezt ko-

vette Magyarország Historiája, három kotetben, melly

másodszor, sót harmadszor is, javítva s idónkig felhozva,

mind maig az egyetlen egy bóvebb s egyszersmind teljes

magyar hazai torténetünk. Ki ne ismerné azt kbzólünk,

mellyikünk nem olvasta, sót hányan nem tanultunk be-

lóle? Budai olly irodalmi feletkezethez tartozott ugyan,

melly classical studiumai dacára is nem csak nem igye
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kezett a forma mesterévé lenni, hanem fëlre értett nyelv-

tani nézeteivel s az izlés elhanyaglásával jelelte meg ma-

gat irodalmunkban: de birt. nem tagadhatjuk. más.

hason becsú bár magát kevesbbé kelletó érdemekkel : tu-

dományossággal, alapossággal, a literatura s idó hala-

dásai osmeretével : s с tulajdonok onálló, vigyázatos cri-

ticával s szabadelmü. országtani nézetekkel párosulva te-

vék — a külsó csín hiánya inellett is — Budai magyar

torténetét olly nagy korbeli kézi konyvvé, s nem ha-

gyák mind e napig kozottünk elavúlni. Idókozben ké-

szültek a debreceni collegium koltségein tobb classicu-

sok kiadásai Budai ügyelése alatt: tobb rendbeli latin

nyelvtanító munkái, sót, miután 1808-ban historiai tan-

székét a bittudományéval váltotta fel, még akkor is,

1814-ben, kiadta a Régi tudós világ historiája nyomán

a régi romai irók életét a gymnasiumi ifjuság számára.

1808-tól tehát más korbe látjuk Budait lépni, s

ezzel irodalom korúli munkásságát is nagy részt más

mezóre átvinni, mellyen azonban szinte nem dicsóség

nélkül járdalt. Ide tartozik latin munkája: Propaedeu-

mata Theol. Christianae, 1817-ben, mellyért Gbttinga

neki a hittudományban is megadta a tanárkoszorút. Kgy-

házkerületének fójegyzóje 1813 óta, 1821-ben a ta-

nítószéket az egyházi szónokszékkel váltotta fel, hogy

ogy évvel utóbb, feleinek bizodalma által, superinten-

densségre emeltessék. E helyzetének terhei és haladó

kora lelépteték ót az olly hasznosan járt irói pályáról;

azonban még egyszer vett kozvetlen befolyást ez ügyre,

s külbnbsen e nemzeti academiáéra, midón a nádor által

1828-ban társaságunk alaprajza elkészítésével megbizolt

küldollség tagjává neveztetett.
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Ezen és ennyi érdemek — érdemek, gyújtve na-

gyobb részt irodalmunknak egy kevesbbé kedvezó korá-

ban — bírák e nemz. intézetet arra, bogy legelsd nagy

gyülésében Budai Ézsajást tiszteleti tagjai sorába végye

fel: ki, ha bivatalai és éveinek súlya alatt tollal es tettel

tbbbé kbzbttünk nem lehetett is, kozbttünk volt min-

dig szívvel és lélekben, brbmmel látva haladásunkat, ál-

dással kovetve lépteinket, élesztve és buzdítva azokat,

kik korbtte éltek, s velünk egy célra munkálkodtak. Kb-

vesse ótet tisztelet, s emlékezete szent legyen kozbttünk!

-ll»0)Oi!Jt«c-
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TARTATOTT AZ ACADEMIÁRAN, NOV. VIH. MDCCCXI.t.

Melly szívesen szólamlanám meg, Tek. Társaság.

ma, midón két hónap utáni viszonlátáskor elószor van

szerencsém e szószékre felállanom, kedves, brvendez-

tetó tárgyról : ha tisztem ez órában tólem mást, tólem

ellenkezôt nem kivánna. Mert ismét kitoroltetett éló tár-

saink sorából egy férfiú, ki mint kozoktató és tudós,

mint író és philosophus koz tiszteletet erdemlett: de egy,

az igaznak szabad kimondasára kevésbbé kedvezó kor-

ban mint ez a miénk, méltánylás helyett üldoztetést,

díszág helyett toviskoszorút aratott. Magda Pál emléke-

zetének tartozom mai elóadásommal.

Nem festem a Tek. Társaság elótt a férliú víszon-

tagságokkal teljes életét, nem kozrehatása torténetét :
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íogja azt kozbttünk nem sokára egy más ifjabb társ, ki-

nek szónoklatával az envém nem mérkózhetik; hanem

beeléglem rbvid vázlatát adni mindkettónek, a mennyi-

ben az mellózhetlen , emlékezetének megujítására.

Ilozsnyón, 1770-ben a nagy emlékezetú Cházár

András — kinek a mi elhúnyt társunk nem egyedûï

testi, de lelki rokona is volt — nóvérétól születve; ko-

rán jeles tehetségeket sejdíttetve, Magdánk nevelése gon-

dos, elsó oktatása a dobsinai, rozsnyai, késmárki és

pozsonyi ev. tanodákban olly szerencsés elómenetellel

koronázott vala, hogy szülei szívesen hozának áldozatot

a külfoldre vágyakodónak. Jéna volt a kiutazónak válasz-

tott helye, hol akkor a nagy Schiller Fridrik philosophiát

és tbrténeteket tanított, kinek személyessége és mun-

kái annyira eltolték barátunk lelkét, bensóségének any-

nyira megfelelók voltak, hogy annak érintéseitól keb-

lének húrjai egész életén keresztül utánrezgének. A ha-

zatéró addig is, míg nyilvános oktatói hivatal nyilnék

részére, nevelést vállalt, mellyet 1797-ben koztanító-

sággal váltott fel az akkor virágzott csetneki neveló inté-

zetben, honnan, sorsa javulását keresvén, a gbmbri gym-

nasiumhoz ment által rector-professornak , majd tized-

fél év múlva Lócsére, hol a philosophiai tudományo-

kat tanította, innen Besztercebányára, ismét mint rec-

tor-professora az ev. gymnasiumnak. E pályan Magda

olly jó nevet víva ki magának, hogy 1813-ban, majd

egy idóben, a bécsi consistorium által a technicai ta-

noda igazgatóságára, a soproniak által pedig a philoso

phiai és torténeti tudományok tanszékére hivaték meg.

Ó, a hazának kivánván szolgálni mindenkor, Sopron-

nak ada elsóséget. És itt kezdett barátunk ege borulni.
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T. i. tobb oldali felszólításoknak és sürgetéseknek en-

gedve, elhatározá magát Magyarország statisticája meg-

irására, mellyet, használván elódeit, de bn nyomozá-

sai s tapasztalásai segedelmével is, onálló lélekkel elké-

szíte, és 1819-ben Pesten ki is adott. E munka, melly

лem csak mint elsó statisticánk magyar nyelven, ba-

nem, korát tekintve, irányánál fogva is nevezetes jele-

net vala, Magdának nevéta hazában jó zengzetúvé tette:

míg másfelül az osztályok és felekezetek szabadlelkú ro-

vogatása, az igazságnak akkor még szokatlan szava, szá-

mos kedvetlenségeket vontak reá. Ehhez járult ama bús

emlékezetñ idókben az óriási léptekkel nbvekedó drága-

ság, melly ót kényszeríté a karlóci érseki gymnasium

igazgatóságát elfogadni, hova kedvezóbb kilátások ke-

csegteték, kivált midón helyzete javítása végett statis-

ticáját németre fordítván, vizsgálat alá bocsátotta. Azon-

ban e lépés, mellytól anyagi miléte konnyebbedését várta,

súlyos kovetkezésekkel nehézkedett reá. Kézirata nem

nyeré meg a szabad úti levelet, és ó, ki feledé, hogy

hadi fókormány alatt álló vidék lakója, kénytelennek

érezte magát azt más lakkal cserélni fel. Patak ada neki

menedéket , hol tizedfél évig természetrajzot , gazda-

ságtudományt, romai és német Iiteraturát tanított. Ezen

idóbe esnek némelly philosopbiai és irodalmi értekezé-

sei : a culturáról, a fátumról, a magyar nyelvben teendó

ujítások barátjai és ellenségei kozt levó perról, a nemz.

nyelv mívelésében kovetendó mértékról, mik a kassai

Minervában láttak világot; egy latin programmája az

ember eredeti formájáról, mellyet néhány év elótt ma-

gyarul is kbzre botsátott; továbbá statisticája német ki-

dolgozásának kijbvetele, név nélkül, Lipcsében, de melly
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azon év mbgott, mellyben megjelent, csakugyan elma-

radt; végre „a mezei gazdaság philosophiájának szabásai

szerint okoskodó és munkálkodó gazda", munka, mely-

lyet értók által magasztaltatni hallottam, s célul túzte

ki magának nem annyira a mezei gazdaság kézfogásait

ismertetni, mint annak a tudomany eredményein épült

észszerú vitele által a termesztó eró factorait emelni,

s így az ország bszves termesztésére is sokszorozólag

hatni. Nem csak a tudományos fó s a gyakorlati gazda,

hanem a statisticus és kozgazdaság embere is egyesúltek

e munkában, melly azonban nem ismerve, nem hasz-

nálva áll konyvárusaink polcain.

Nem szabad tagadnom, mert a gyászszónok elsó

torvénye sem más, mint az igaznak ószinte bevallása,

hogy a mi elhunyt társunkban, kinek a szerencse olly

kevessé kedvezett hosszúra nyúlt pályáján, kinek élet-

kelyhébe tobb kedvesei halála is keserú cseppeket ve-

gyített, bizonyos túretlenség fejlett ki, melly utóbbi sza-

kaiban egyik oka Ion hányatúsainak, gyakoribb hivatal-

és lakváltoztatásainak. Pataktól is bucsúzni látjuk nyolc

évvel utóbb az ósz tanítót, s 1834-ben Szarvasra ván-

dorolni, mellynek népes evang. gymnasiumában, mint

igazgató tanár fejezte be negyven évet meghaladt ok-

tatói pályáját. Ugyan azon idópontban választotta el e

tek. academia is levelezó tagjául, melly helyzetében ót

négy év elótt koztünk megjelenni, bsszejbveteleinkben

részt venni láttuk; s melly elismerése kétségtelen érde-

meinek egyike volt azon nyájasabb sugaraknak, mik olly

ritkán batottak által borult egén.

Julius 23-dika vetett véget a tisztelt férfiú nyugta-

lan életének. Ó is egy volt azok kozól, kik a haza bol
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dogulását szívbkon hordozták, kik érette a szabad szot

nem restellették, s pedig olly idóben. hol ahoz bátor-

ság és elszánás kellett; egy volt ó is, ki az igazsagért

szenvedett, de kinek elvetett magvai nem hulltak siket

foldbe: legyen azért emléke tisztelve kozottünk.

t
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GYÁSZBESZÉD GRÓF DESSEWFFY AUREL FELETT.

Soba sem éreztem, Tekintetes Academia! na-

gyobb mértékben gyászszónoki tisztem súlyát mint ma,

midôn beszédemnek gróf Dessewlfy Aurel felett kell

megszólamlania. A tudat, bogy б megszúnt élni, újabb,

szokatlanabb, váratlanságában s a veszteség nagyságával

kábítóbb, mint hogy gondolatimat rendbe szednem en-

gedné; tehetségem kisebb, a ti fájdalmatok pedig, egy-

kori társai ! élesebb : hogysem vagy érdemét illóleg mél-

tatbassam, vagy aunak, mi kebleteken ég, hü kií'eje-

zóje lehessek. Intézetünk dicséretes rendelete mindaz-

által kivánja, hogy emlékezete meg legyen ullve. Vissza-

fojtom tehát egy idóre melyembe az érzést, hogy a ki-

HRUTOTT AZ ACADEM1ÁBAN, FEВR. XIV. MDСССХI.П .



50 GYÁSZBESZÉD

vánt tiszteletet megadjam annak, kinek bár kedvezóbb vég-

zetek engedék vala, hogy minél késóbb adassék az meg.

Midón gróf Dessewffy Aurélt ez elótt nyolc évvel e

nemzeti intézet tagjai sorába felvette, csak két kisebb

dolgozatairól ismertetett, de zálogaival annak, hogy egy-

kor nagy érdemú atyjának díszes nyomaiba lépend. Ta-

nácskozásink és munkálkodásinkban gyakorlott részvéte

igazlá a táplált reményt; az irói pályán járdalás azonban

halasztva lón évról évre, hogy, habár késóbben, de tel-

jes készülettel léphessen fel azon. Folytonos munka és

tanulás tolték be az alatt hivataltól üres óráit, mely-

lyekkel, valamint keresztülható lángelméjével , megyék

és ország gyülésein koz elismertetést vívott ki magának.

E pályát, a nyilvánost, Gróf Dessewffy Aurél, a

magyar kir. udvari tanácsnál kezdette. Születés, tár-

sasági és hivatalos szbvódések , mellyeknek fénykoré-

ben a világba csak most Iépett ifju is melegedett, ót

a felsó osztályok s a meglevónek elószeretetében nevel-

ték. Másképen tüntek fel elótte a kozállapotok midón a

királyi helytartósághoz tétetvén által, a haza szivében,

egyszersmind a folebredt nemzet színhelyén találá fel ma-

gát. Az új tapasztalás reá, ki mindig az igaz felé for-

dítá meggyózódését, másítólag hatott: általlátá, mikép

hazánk, nehogy az ido nyakára nójon, szükségkép és

határozottan a javítások osvényére van utasítva, s e pero

ota lelke egész erejével , szíve egész bevével új hitval-

lása mellett nyilatkozott. S mondatott róla: Dessewffy

Aurél a szabadelmú félhez állott. Ez idó óta a szabad-

elmú eszmck nemcsak azon részeiben is a hazának s

azon osztályoknál tettek elfoglalásokat, mellyeknek elóz-

ményei azt legkevesbbé sejteték; hanem a gondolat
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fejlés brbk torvényei szerint külsó terjedésok kozben bel-

sóleg is folyvást nóttek és erósbültek. ônzés volt, mi

az elókor korühnényei által alakúlt s eredetokben termé-

szetes, sót a statuscélnak meg is feleló helyzeteket az

idók és külsó behatások változtával is meg akarta kove-

síteni. Hazánk tobb jótevó lelkei ez bnzést a legtobb

kebelben éló, de még akkor keveseknél foleszmélt ne-

mesebb érzés torvényszéke elébe idézék: s megtortént

minek kelle: az bnzés pirúlva megadta magát, vagy leg-

alább follépni tbbbé nem mervén meghuzakodott: s az

ember- és valódi honszeretet lépett helyébe, részint in-

tézve az okosság által, részint a szív dicséretes, de az

ész mérséke nélkül konnyen káros hevétól elkapatva :

s így a javítási eszmék kevés év alatt nagyobb kort rog-

tónbztek, mint a statustest egészségére udvbs lehet. S

l<5n, hogy fërfiak, kiket tisztelet és hála nélkül emlí-

teni nem lehet, szükségesnek láták határt mutatni ki

e szellemi mozgalomnak; s ekép a javítás barátai kozt

színezeti külonbségeket kezdénk észre venni, a szerint

miképen ók a javítást szélesebb vagy még most szúkebb

téren, sebesebb vagy halkabb léptekkel, cseudes szabad

fejlódés utján vagy erkolcsi kényszer hatalmával is, gon-

dolák eszkozlendónek.

A mi társunk az ószinte, határozott, de a torté-

neti alap, s azon nyugvó érdekek kimélete által mér-

sékelt, haladási fél embere, sót hóse volt és maradott.

S ime, most veszem észre, Tek. Academia, hogy olly

mezó szélén állok, melly ezen, csak a tudományos tana-

kodásoknak szentelt csendes falaktól idegen; mindazon-

által, miket most rbviden érinték, szükséges elózmények

arra, hogy azt, kinek emlékezetét ma tiszteljük, teljesen

4*



52 GYÁSZBESZÉD

méltathassuk ; külbnben is országos pályája azon perc-

tól kezdve, mellyhez értünk, az ¡róival olly szorosan

függ bssze, sót vele azonegygyé leszen, mikép bocsána-

tot kell kérnem, ha a statusembert benne az irótól el-

választani képes nem vagyok. S mindenek elótt nem

titkolhatom el fájdalmamat azon szenvedéseken, miket

neki e pályán elfogultság, félreértés s roszakarat készí-

tének: szenvedések, mik ellen érzékeny lelke edzve még

nem volt, mellyeket, mielótt az el nem maradható siker

által jutalmaztatnának, sírjába vitt magával. Mert alig

lesz kozbttünk, ki húségét magához. húségét az ügy-

hbz, mellyet egykor olly melegen fogott fel, hogy ne

mondjam húségét a hazához, kérdésbe vonatni nom bal

lotta, ki a minden vádak legalaptalanbikát, a visszalé-

pés, a tespedés', vádját ellene kürtoltetni nem olvasta.

Legyünk mi, kiket rendeltetésünk más, nem olly fényes

és lassabban ható korbe utasított, de ehez képest elfo-

gulatlan nézóivé tett a kozügyek folyamatának , legyünk

mi, Tek. Társaság, igazságosabb birái ! Emlékezzünk visz-

sza azon lapokra, mellyeken kevés évek elótt nagyaink-

nak elmondá, melly kotelességeket szabott elejokbe dicsó

helyzetok, s melly kotelességek teljesítését várja tólok

a hon gyermekeik nevelése s a nemzetiség ápolása ko-

rúl; emlékezzünk azon elvekre, miket csak az imént fej-

tegetett, s azok elótt, kik szemeiket a világosság, fülei-

ket az érthetó szó elótt be nem zárják, gyózbdelme-

sen kivívott azon konyvében, melly egyszersmind baty-

tyuéneke is lón. Igen is, ó meg nem szilnt soha sza-

badelmú lenni, a szónak nemesebb értelmében t. i.,

szabadelmú nem egy osztály, hanem az egész iránt, és

szabadelmú a népszerúség bizonyos kockáztatásával , a
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fiatal szív e legnagyobb áldozatával. Ó a haladas ba-

rátja volt és maradt. Avagy, bogy részletekbe bocsát-

kozzam, nem pártolta-e ó az orok megváltást? de az

el nem tagadható jogok méltánylásával, s olly módon,

hogy az ne egy osztályt boldogítson rovid idôre, midón

a mást, melly a nemzettest veróere, semmivé teszi. Nem

pártolta-e a népnevelést, midón azt a teendók elsó so-

rába helyezte? Nem nyilatkozott-e az ósiség olly mó-

dosításai mellett, mellyek nélkül a hitelintézetek sikeret-

lenek lennének, s nem javaslá-e ezeket, sót nem tartá-e

a váltótorvény szükséges kiegészítóinek, mellyek nélkül

az csak egyoldalúlag üdvbs, mit a jelen állapotok elég

fájdalmasan tanusítanak. Nem tartá-e ó is a helyható-

ságot azon fó alapnak honszerkezetünk gépében, mely-

lyet boszulatlanul nem mellózhetni sehogy? Nem 6-c

az, ki talán elsó emelé fel szavát azon visszaélések és

rendetlenségek ellen, mik épen e helyhatóságokat lé-

nyegbkben elferdítik? Nem tulajdonítja-e ó maga a leg-

szebb kort ez intézvénynek, de építót és osszetartót ko-

vetelvén, nem oszlatót és rombolót? Nem pártolta-e

egész lélekkel a nyilvánosságot; a tanácskozó teremét

úgy, mint a sajtóét? de azt is, ezt is veszedelme nél

kül a haza tobb , nem kevesbbé lényeges intézvényei-

nek? Nem utasítá-e el kifejezetten a vesztegleni vagy

épen visszalépni akarókat, s azokat kik mindent bevég-

zettnek hirdetnének , csakhogy a békés fejlódés kere-

keit megakaszthassák ? Nem szabadelmú-e azon férfi, ki

illy érdekeknek szentelte szolgálatát? De az ó szabadel-

müsége a torténeti jog alapján , mellyet semmi nem-

zet nem hagyott még el büntetlenúl, a fenálló torvé-

nyes formák kbzbtt, fejlesztve és érlelve, nem irtva és



54 GYÁSZBESÉD GRÓF DESSEWFFY AURÉL FELETT.

rbgtonbzve találta fel magát; s eképen az életmúves, a

belsóból kifelé ható, nem a nemzet fájára külsôleg ag-

gatott s reá kényszerített, javítások sürgetóje volt, s szíve

egyetlen ideálja a haza lehetó legnagyobb boldogsága,

e hazának, mellyet — hogy ót magát szólaltassam meg:

„imádva szeretni nem csupán kotelesség, de nem is ér-

dem, hanem minden nemesb kebelre olly erkolcsi kény-

telenség, mellytól épen úgy nem válhatik meg, mint

bnmagától".

S miután ezekkel méltatva van, bár rbviden, el-

felejthetetlen társunk mint statusférfi : kevés az mit róla

mint iróról, miután a kettó nála egy volt, a kép ki-

egészítésére mondanom kell. Valamint nézetei, terjedel-

mes szempontjáról, nagyok, okoskodása szoros nyomon

járó; úgy elóadása minden koltói cifra, minden szónoki

mesterség nélkül, egyszerú volt, a meggyózódéshez in-

tézett, tomottsége mellett világos, konnyüsége mellett

nemes. Óbenne nem csak országos viszonyaink egy

pótolbatatlau láncszeme, hanem meteornemú feltúnte

után irodalmunknak is egy készüló elsó rangu publicista

irója veszett el. Elveszett visszahozhatatlanul. Mert e

veszteség nem csak szülóié , kik benne másodszor éled-

tek fel, nem csak testvéreié, kiknek ó büszkesége, ba-

rátaié, kiknek tanácsadója, azon testületeké, s koztok

az academiáé, mellyeknek részvevó tagja volt: a veszte

ség országos csapás. Érzik ezt és vallják minden elfogu-

latlan hazafiak, de vallják, hirtelen elragadtatásán kese-

nlen megdbbbenve azok is, kiket vélemény és felekezet

az élóvel szem kozé helyhetett, s megosztják velünk a

fájdalmat, mellyet az idó csillapítand, de sebhelyét em-

lékezetünkból kiirthatni nem fogja.
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TARTATOir A? ACADEMIARAN, APRIL. XI. MDCCCXLIf.

Harmadik hónapja múlik, Tekintetes Társaság,

hogy Bolbni Farkas Sándor meghalt, s én most is csak

tbkéletlenûï , csak félig teljesíthetem tisztemet, midón

kénytelen vagyok élte folyamáról adatok nem léte miatt

hallgatni. Ó meg nem bocsátható szerénységból viszon-

zatlanul hagya ismételt kérésünket, mellyel életrajzi gyó-

nását szorgalmaztuk, s azon kor is, mellyben élt és mú-

kodott, mind eddig késik kibeszéleni nekünk mint csele-

kedett s hatott haza s emberiség ügyében, milly tár-

sulatokat létesített míg élt, milly irányban gondoskodott

a koz érdekekról végintézet által, a halál küszobén. Bo-

csásson meg tehát a nagy tekintetú gyülekezet, ha csak
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kevéssel mondok tobbet róla, mint a mit mindnyájan

tudunk és érzünk, holott minden arcon olvasom azon

érdeket, mellyet a tólünk távol élt és halt társ ne\é-

nek hangja e terem férfiaiban olly méltán felgerjesztett.

Az egy és egyetlen adatot, mellyet Bolbni ifjusá-

gáról tudok, Kazincynak egy levelében találom. Erdély-

ben — így ír ez 1816. Kishez — egy Bolbni Farkas

Sándor nevekedik literaturánk nagy reményeire. Szüle-

tett 1795. januar 15. Verse még rosz, de prósája ki-

mondhatatlan szép. Nekunk ebben Schillerünk neveke

dik, s ugy hiszem, hogy nem lesz Schiller manqué.

Szegény lévén, b. Wesselényiné megparancsolta a flá-

nak, hogy hívja asztalához minden napra. — Képzeled,

így folytatja, mit nyer ez az én fó kedvencem ez által a

jobb társaság tónjára nézve. Gárdához vágy, s ohajtom

hogy eljuthasson oda, a hol Bárócy, Barcsay s Bes-

senyei nevekedtek." Ezekból, valamint szinte Kazincy

epistoliumából tudjuk meg, hogy társunk eleinte, mint

minden meleg keblü ifjú, a koltói Musa felé vonatott,

sót próbákat is tón, de a koltészetnek, Erdélyben ak-

kor kivált, nem igen kedvezó kornyületek kozt szelleme

a torténetet, s nemzeti életünk mind élénkebb s élén-

kebb felvirultával az országtudomány felé fordult, s eze-

ket úzte folyton mind nevelósége, mind utóbb a test-

vérhaza kormányszékénél lett alkalmaztatása idején is.

Én vele két ízben voltam, s mind két ízben csak

kevésórákig: elószbr 1833-ban Pesten, midón gr. Béldi

Ferenc társaságában tett éjszakamerikai utjáról vissza-

térve, itt tobbünket meglátogatott, s ismét hat éwel

utóbb, midón szíves felkeresését Kolosvárt viszonoztam.

Kevés emberrel jutott társalkodnom, kinél illy értelmi
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világosság ennyi melegséggel, illy ismeretgazdagság e

szép igénytelenséggel , a szabadság illy hó szerelme eny-

nyi okossággal és nyugalommal szbvetkezett. S illyen

ó azon munkájában is, melly két év alatt két kiadás-

ban elterjedve, nevének olly sebesen fúzbtt hírszárnya-

kat a két hazában, mellyért ót, mint egyik jelesb prosa-

irót, a Tek. Academia 1834-ben kebelébe felvenni, s

mellyet egy évvel utóbb az elsóség koszorújával kitün-

tetni nem kételkedett. Igen is. Tek. Társaság. nincs mai

nap konnyebb. mint egy vonzó, tartalmas útleirást adni,

adni látatlanban is négy fal kozól: annyira meg van Гó-

kép a mívelt világ minden zugolya jarva, leirva, lefestve:

s nem nehéz azt érdekes csevegésekkel . koltói cifráza-

tokkal, úgy nevezett korszerú kitérések, metszó észrevé-

telek s political okoskodásokkal megrakni, s ennyi segéd-

eszkozzel mind tanulságos, mind mulattató konj vet adni

a kozbnség kezébe; sót, ki fogja tagadni, hogy ki ily-

lyet állít eló, szinte ton érdemet az irodalom korúl,

melly kevés tanulságos és egyszersmind érdekes mun-

kákkal bír. De társunk Éjszakamerikai Utazása valamint

másnemú, úgy ennél tobb is, az t. i., mit florae a

jó koltói mútól kívan, s mi minden jó mútól méltán

kivánható: simplex duntaxat et unum. Mert az nem

csak részleteiben érdekes, az egy jó egész is egyszers-

mind. O — mit nem tennie nem lehetett — igen is,

másoktól és konyvekból merített sokat, de az ó isme-

retei nem pusztán bsszehordott. hanem elméje múhe-

lyében tokéletesen megemésztett anyag. mellynek min

den ízecskéi rajtok uralkodó szelleme által lelkesíttet-

nek. Neki ritka mértékben sikerült világosságot és me-

legséget hason arányban egyesíteni munkájában: a рue-



38 GYÁSZBESZÉD

tai kedély, melly bizonyos tündér fényben mutatja fel

keble szerelmét, az új világot, nem kbdbzi be a ké-

pet, mellyet szemléló elméje fest. Ész és szív itt gyb-

nybrú osszeolvadásban hatnak, s a philosophus benne

úgy nem érinti a koltó meleg keblét bideg kezekkel.

mint ez nem részegítette meg amannak elmèlkedéseit.

S ezen egyensúly a bató erók kozt; az a nyugalom,

melly minden hév mellett is, elbmlik az egészen, melly

épen ezért nem hánykódtat, nem izgat, hanem meg-

gyóz és elhatároz: az elóadás mesterkéletlen egyszerú-

sége, konnyúsége; a terheló részletek mellózésében bizo-

nyított tapintat, a férfias, nemes nyelv igazolják azon

reménységet, mellyet irodalmunk megujítója róla táplált,

s melly más korülmények kozt nagyobb terjedelemben,

s kétség kivül tobb irányban is beteljesedett volna.

Az Éjszakamerikai Ut megjelente óta Bolbni Far-

kas Sándor hivatalos óráin s helybeli és felekezeti érde-

kek pártolásán túl fenmaradt idejét s figyelmét Erdély

torténetei kidolgozásának szánta, ez ügyet élte feladá-

sává tüzvén ki magának. Midón én vele utolszor szól-

tam, még mindig a készületek idószakában volt, lel-

kiisméretesen gyújtve, hasonlítva, vizsgálva és birálva

az anyagokat, mellyekból a hon díszére szolgálandó épü-

let rakandó volt. Mert az nem vásári munka akart lenni,

mint legtobbjei irodalmunk jelen termékeinek, mik an

nal konnyebben születnek meg, minél konnyebbek, üre-

sebbek, s minél kevesbbé sejti elóhozójok a készületek

hosszú sorát, mik egyedül adnak jogot a haza elébe lé-

pésre. Bolbni ismerte ezeket, s így, a mit ó adandott,

saját s a haza díszére szolgálandó volt: ha e pálya koze-

pén, e munka édes laradalmai kozt nem veszti el test
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vér hazánk, tudományosságunk, nem vesztjük el mí, s

mind üzok, kik ismerték, s mert ismerték, becsülték

és szerették.

Egy tette van hátra, Tek. Társaság! mellynek, ám-

bár egyenesen a mi intézetünket illeté, s így mindnyá-

junk elótt tudva van, nem lehet, hogy emlékezetét ez

alkalommal meg ne ujítsam. Alapítványát értem. Örúlt

6 a méltányoltatásnak, meUy e testület által érte, de

brome azért volt neki édes mindenek felett, mert általa

olly karban látta magát, hogy ó is járulhasson intéze-

tünk megalapításához — elsó, s mind ekkorig utolsó

is Erdély fiai kozól ! Legyen szabad itt még egyszer és

utolszor ót magát megszólaltatnom : „Ne terheltessék —

irá nekem 1835. sept. 24. Kolosvárról — ne ter

heltessék a társaságnak ezen elóttem minden kincsek s

minden fények feletti megtiszteltetésemért hálás koszb-

netemet bejelenteni. És bejelenteni azon kérelmemet is,

hogy ezen igen becses jutalom iránti brbmemet kettóz-

tetni fogja, s életemnek legnyugtatóbb emlékezetét szer-

zendi, ha a társaság tólem e summát elfogadja és a

tobb alapítók által megállított feltételek szerint a tár

saság tókéihez brbkos alapítványképen csatolni megen-

gedi. A sors engem szúk pályára tett és kevéssel áldott

meg, de adott nekem sok brbmet, s ime adá azon soba

nem reménylt brbmet is, hogy alkalmam leve e keve-

set a haza oltárára letenni, azon érzelemmel, mellyel

a szegény persa vitte volt markában Artaxerxesnek a

tiszta vizet. Szívemból ujítom kérelmem kieszkozlését,

s gyermek orbmmel várom a választ. melly reám nézve

olly sok nyugtatót hozand".
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Illy érzéssel nyújtotta. Tek. Társaság! e férfi ado-

mányát: ehhez nekem semmi hozzáadandóm nincs: ez

felment azon külonben édes kotelességtól, Bolbni Far-

kast. mint hazafit, rajzolnom a Tek. Társaság elótt.

E férfit is kikapta kozólünk a balál, nem tobb mint

negyvenhét éves korában, de hosszas sínlódés után, mely-

lyel majdnem balála napjáig férfiasan dacolt, fenjána

folyvást s szakadatlanúl folytatva szokott dolgait.

O nincs; de emlékezete — erós bizodalommal

mondom ki — meg lesz órizve kozbttünk, míg mi élünk,

s visszaemlékezésünk hálaérzet lesz és áldás bamvaira.
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Tekintetes Társaság ! Kassai József Szerencsnek

negyven évig volt buzgó lelkipásztora , academiánknak

tíz év óta lev. tagja, és Sárvárynk után Nestora, Pé-

csett, hol eleinte b. Szepesy Ignác, most Scitovszky

János püspbkok pártfogása alatt élte nyugalma napjait,

a múlt hónap tizenbtodikén, épen születése hetvenbtod-

szbri visszafordultán, csendesen elhúnyt. Nem csak inté-

zetünk határozata, hanem azon tisztelet is. mellyel a

sokat munkált férfl érdemei iránt ószintén viseltetem,

léptet ma fel e szószékre; s ha beszédemet inkábh bi-

ráló ész mint elfogult szív intézi, azt ne részvét hiányá-

nak tulajdonítsa a Tekintetes Társaság, hanem axon ter



62 GYÁSZBESZÉD

mészetes hangulatnak, mellyel olly embert kisérünk sír-

jába, ki nem élte virágában, munkálkodásai félbe hagy-

tával, idó elott hágy el bennünket s e szép világot; ha-

nem munkás életalkonyán , a neki rendelt pálya meg-

futta s napszámának bevégzése után szenderedik el. Igy

a mi Kassaink is. Önbk vissza fognak emlékezni azon

gyülésünkre, mellyben e kozel legidósb társunk meg-

jelenvén, tisztelt elnokunk által jobbjához vonva, brbm-

mel találta fel magát e korben, mellynek létes'ulését ó

is annyira és olly sokáig ohajtotta. A betven évet mar

akkor meghaladt aggastyán a gbrbg világ embereire em-

lékeztetett, olly ép egészség, olly nyugalmas vidorság

képe volt ó, vidorságé, mellyet nem mindig a szerencse,

de igen az elégedett lélek s a tett munka brvendeztetó

bnérzete táplál. Kassai sorsa is nem fényes, sót még

a kozépszernél is véknyabb volt, de kivánságai ennél

is szerényebbek, lelke mindig éber és munkás: s így

elégedett, sót boldog volt. Midón illy élet enyészik el,

nem kotünk fátyolt, de igen áldást mondunk felette. Ál-

dást mondunk Kassai emlékezetének is.

Igen is, 6 munkás volt, munkás ifjusága óta foly-

vást, fó kincsünk, a hazai nyelv, korúl. Bodrog-Kisfa-

ludban, Tokaj szomszédságábau 1767-ben született, s

e városban kezdett tanulói pályáját Kassau folytatván, itt

az akkor feléledó nemzeti irodalom egyik bajnoka, Ba-

róti Szabó Dávid vezetése alatt fogamszott meg benue a

nyelv munkás szeretete, melly, papi életre lépvén, Eger-

nek halhatatlan püspbke gróf Eszterházy Károly, a nem-

zetiség e lelkes véde alatt benne folyvást tápláltatott.

De elhatározó befolyással volt egész irói jovendójére a

pesti egyetemes papneveló intézet, melly II. József által
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1787-ben felállítva, Kassait elsó nbvendékei kozt látta,

valumint, négy év után megszúntekor, az utolsók kozt

is. Ht gyúltek bssze lelkipásztorságra készüló ifjaink a

két haza minden vidékeiról, s néhány tanulóterem Erdély

és Baranya, a Balaton és Tisza, Hortobágy és Mátra

vidékeiról s a Duna mindkét mellékéról származó fia-

talokkal népesedett. Kassai ligyelmes elméje gybnybrü-

séget lelt a külonbbzó vidéki szóejtések, formàk és saját

kitételek szorgalmas észlelése és loljegyzésében, s tár-

saival folytatott mulatása és tanakodásainak kedvenc tár-

gya nem egyéb mint a nyelv volt. Igy Ión, hogy nem-

csak észrevétlenúl gyúlének keze alatt olly anyagok,

mellyek egy terjedelmes magyar szótár egjkori szerkesz-

tése gondolatját ébreszték benne, hanem a Gbrbg és

Kerekes által 1790-ben hirdetett nyelvtani jutalomért

egy nbvendék társával együtt dolgozott magyar nyelv-

tannal már akkor versenyezne is. Az egyetemes nevelóház

felbomlásával Kassaink Egerbe tért, hol pappá szentel-

tetvén fel, Eszterházy Károly által elószbr is Tarcalba

segédnek, majd, négy év múlva, Szerencs városába plé-

bánosnak neveztetett, melly hivatalát negyven évig foly-

vast vitte is: míg attól az idó kozben Eger megyéjé-

ból kiszakasztott kassai püspokség fejétól háromszáz vál-

tó ft. nyugpénzzel felmentetnék. Ez idó alatt készültek

Kassainak általam itt felhordandó munkái, u. m. Nyelv-

tanító konyve, melly Patakon 1817-ben látott napféuyt

s tisztelt elnokünk által az akkor keletkezett Tudomá-

nyos Gyújteményben birálásra érdetnesíttetett: miskolci

minorita Hercer, s gr. Teleki József ellen intézett fele-

letei, amaz Kassán 1818-ban, ez Pesten 1820-ban,

szinte a Tudományos Gyújteményben: Szerencs leirása
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az utúbb említett folyóirutban , s még egy par aprósá-

gon kivi'íl Származtató magyar-deák Szókonyve, mellyból

azonban mind eddig csak négy kotet, az S betúig terje-

dók, jelentek meg, az btodik, valamint a deák-magyar

rész kifizetve, de — miról a boldogult nekem érzéke-

nyen panaszkodék — 1836 óta még ki nem nyomtatva.

maiglan nyomtatójánál hever. Felállván academiánk, Kas-

saink munkássága valóban nagylelkú Maecenása báró

Szepesy Ignác által neki megnyitott védhelyében, új

osztont érzett. Megfordultak elóttünk a magyar nyelv

külonbsségeiról, a magyar beszédben és irásban tapasz-

talható visszaélésekról szóló emlékiratai: sot 1833-ban,

a Tek. Társaság által nyitott elso versenyen is megje-

lent, mint ó azt utóbb bnmaga bevallotta.

Ha ennyi munkálatok után is Kassai csak e tiszte-

letes kor választásában látbatta fáradozásai jutalmát, с

teremen kivúl pedig nevo nem méltatva, sót a kozon-

ség hallgatása kozt enyészett el; azt csakugyan nem sza-

bad munkái becshiányáuak tulajdonítani, hanem szószár-

maztatási tévutjainak, millyeneken még scnki sem ara-

tott koszorúkat, de igen a becsületes és szívvel lélek-

kel folytatott faradozások legkesenesebb bérét: nevet-

séget. Kimondanom is táj ezt: de igaz, nagyon igaz.

hogy semmi túlság, semmi szertelenség nem boszúlja

meg magát keservesebben , mint a melly a szóvizsgá-

lat korúl úzetik. S valóban, kész volnék én is, nem

szánakozva megmosolyogni, de félre tenni olly nyelvbu-

vár munkáit, ki ekép származtat és boncol : alangyár

ebból Ion: ,,alázatos mint az angyal"; fészer ebból:

„fél eszterhaju szekérszín"; cingár, ebból: „olly szá-

raz mint a cinege és agár" és így tovább: ha, tudva.
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hogy nincs olly rosz konyv, mellybäl ne lehessen va-

lamit tanúlni, figyelemmel nem olvasám s részint nem

forgatám vala irásait, s meg nem gyózódém, hogy azok

mint rendszerek igen is nem jók, de mint anyagok rak-

tárai megbecsülhetetlenek. Igen is, megbecsülhe-

tetlenek! О, mint tudjuk, azt hitte, hogy sok sza-

vunk egész mondatok bsszerántásából támadt: olly módju

kétség kivül a szóképzésnek nálunk és másutt, melly

nem létezik. Tapasztalván továbbá, hogy elótét, kozbe-

tét, hátratét, megfordítás, betúcsere, kihagyás és ide-

genból átvétel által képeztettek sok szavaink : igen is

gyakran képzelme által hagyá magát inkább vezettetni,

mint biztos és józan nyelvtudományi elvek által ; sót mi-

vel a szók származtatásában gyakran tbbb illy képzés-

módokat is folvett: nyelvtanában és szótárában nincs lap,

mellyen a legmerészebb és alaptalanabb származtatások

s rokonság-kimutatások ne fordulnának eló. S e sürú

bukdácsolások ellen nem óvta meg ót sem a nyelvek

philosophiája, mi elótte egy végkép ismeretlen tarto-

mány volt, sem a hasonlító nyelvtudomány , mint az

újabb kor bámulatos nagyságú nyelvészei által kifejtve

áll. Ekép tbrtént tehát, s kelle torténnie, hogy bizo-

dalmat, hitelt munkái nem arathattak; hogy kbzhaszná-

latra senki által nem ajánltattak.

S mind a mellett harmadszor ismétlem: munkái

megbecsülhetetlenek. T. i. alig volt nyelvbuvárunk mind

eddig, ki nyelvünket annyira ismerte volna számos tájék-

beli változataiban mint ó. O maga e részben majdnem

annyit tett, mint egy egész egyesület tehet vala. To

vábbá: a szóképzés elébb neveztem külonbozó módjai

eddig sem maradtak titkok elótttlnk, de illy terjedelem

5
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ben megalapítva, ennyi bsszehordott anyagok által mint-

egy megtestesítve , mint szólárában vannak, mind ed

dig nem találtatnak sehol. Senki illy gonddal nein állí-

totta bssze a betüváltozások példáit mint ó, a miért bát-

ran állítom, hogy magyar phonologiát — nyelvtanunk-

nak ezen, mind eddig még meg nem született, soi ke-

vesek által csak gyanított részét — Kassai munkái sege-

delme nélkUl nem lebet, vagy csak tízszeres fáradsággal

lehet, alkotni: nem mintha ó a betüváltozások torvé-

nyeit kutatta volna : neki e mezón sejtései sem voltak,

de mivel az anyagot nagy tomegben hordta bssze, melly-

b()l a tanult nyelvtudós szerencsével meríthet. És senki

nem jegyezte fel a magok helyén olly gondosan a hason

szókat, szójárásokat, kozmondásokat, sajáttalan kifejezé-

seket. Mind ezek mellett régi nyelvünknek is nem ko-

zonséges ismeretével birt, s e forrást valamennyi dolgo-

zásaiban folyvást használta. Mind ezeknél fogva Kassai

munkái gazdag kincsbányák minden magyar nyelvbuvárra

nézve: csakhogy vigyázva s onálló itélettel kell azokat

használni, és pedig annál inkább, minthogy nem ke-

vesen voltak a konnyelmúek — hogy keményebb szó-

val ne fejezzem ki a méltó neheztelést — kik tévesztve,

csalva a hivó jó breget, éretlen koholmányokat árultak

neki való kincsek belyett; s tréfát úzvén szent és ki-

fogyhatatlan buzgóságából, szókat sugaltak neki, mint

e vagy ama vidéken honosokat, miket megjátszására on

fejok talált fel.

Kik Kassaival éltek, ót jószívü, kedélyes, haragudni,

bántani nem tudó, bár kissé darabos külseU, ember-

nek ábrázolják. Aranynak, bár nem salak nélkül. A soba

nem gazdag férfi , végrendelete által mutatta , mit
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kellene tennibk, kiket az ég mások felett javakkal ál-

dott meg. Itt is megemlékezett a neki kedves Szerencs

egyháza 6s szegényeiról. Halálos ágyán kérdeztetvén mint

érzi magát: „Optume ! felelt, semmi bajom!" Illy lelki

nyugalom nemos jellem legószintébb bizonysága. Béke

a jó ember hamvai felett !
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GYÁSZBESZÉD KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR FELETT.

TAВTATOTT AZ AСЮЕMIAВAN, JULIUS XXV. MDCCCXUI.
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Tekintetes Társaság! Az ázsiai lapok gyászos hírt

hoznak a tudománynak. gyászosat nemzetünknek, gyá

szosat ez academiának : Kbrosi Csoma Sándor halálát.

Gyászosat a tudománynak, mert ó volt az, kinek csüg-

gedhetetlen fáradsága s beható buvár elméje elótt le-

hulltak az addig csak nevéról ismeretes tibet nyelv és

irodalom zárai, s a nyelvvizsgáló philosophus és tor-

ténetész elótt új tartománya nyildoklott az emberi szel-

lem birodalmának : s ime, az egy kalaúz abban, mielótt

hivatását befejezhette, fél úton bsszeroskadt. Gyászosat

nemzetünknek, mert Kbrosi egyike volt azon felette ke-

veseknek, azon egy párnak, kiknek munkássága, foga
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natai és híre e keskeny hon határain áttorve, az egész

mívelt világot bejárta, s kinek neve nem volt kisebb

n Szajna mint a Gangesz partjain, nem a Themse s a

Spree mellett, mint a Himalaya volgyeiben : s az ó di-

csôsége itt is Ott is a magyar név dicsóségét hordta шa-

gával. Gyaszosat végre ez academiára nézve is, melly

nem csak alapítói s tagjai sorában látta fényleni nevét,

hanem reményteljes pillanattal tekintett a jovendóbe,

melly ót talán vissza volt hozando, hogy bosszas fára-

dalmai legérettebb gyümolcseit egykor Magyarországból

— s tudom, nem csal bizodalmam — egyenesen e nem-

zeti academia kezeiból vegye a világ.

Mind ezek elmúltak. Kbrbsi nem houi foldben,

egy távol égov alatt brbk álmat aluszsza.

Örbmest vezetném Kbrbsi Sandor ifjuságát, ifju-

sága hangyai munkáit, álmait és feltételeit, tapasztalá-

sait és vizsgálatinak eredményeit eleven teljes képben az

academia elébe, ha mind adatokban, mind tehetségben

nem fogyatkoznám. Azt azonban kotelességemnek tar-

tom, hogy a mit maga és mások által róla itt-ott felje-

gyezve találok, e gyászünnepi órában elmondjam s ek-

kép emlékezetét ha nem érdemei, legalább csekély eróm

szerint megtiszteljem.

Társunk a haza keleti szélein háromszéki Koros

helységében született. Tudományos neveltetését Enye-

den vette s Gottingában fejezte be. Iljusága szép álmai

nemzetünk ázsiai bolcsóje körül rbpdbztek , ezt l'elke-

resni, ezt mutatni be egykor honasainak volt szint olly

bátor mint büszke feltétele, midón kis hazáját elószbr

oda hagyva, Németország akkor elsó egyetemébe intézte

gyalog vándorlását. Nyelv és torténettudomány volt a
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két forrás, mellyhez nappal és éjjel júrulgatott két éven

keresztül : így érlelvén magában — nem a szándékot,

melly rég ingatlanul álla , hanem — a képességet,

Azsiát foganattal bejárni. Haza jott, kimondotta a me-

rész szót, s nem viszhang nélkül: mit azon kornak.

melly még olly kozel áll hozzánk , s érzésre, irányra

még is már olly távol, dicsóségére bozok fel, s melly

elóre nézó bolcseség miatt még nem szokott vala el a

multba is szeretó pillanatokat vetni; az ismeretlen, ne-

vetlen, szegény székely deák itt is, ott is segedelmet

nyert, nem tetemeset, nem elégségest, de annyit még

is, hogy mind módot lálna bucsujárását megkezdeni.

mind kedvet érezne kebelében, élte feladását, habár ma-

holnap saját erejére szorúlna is, megoldani. S jott az

1819-dik év novembere, s az alsó Duna déli partján,

Rucsuk felett, egy nyomorúlt kis sajka, a múlt és

jbvendóból szótt egész tündér világot kebelében hordó

Kbrbsit szállítja k¡. Sietó léptei Bolgár- és Románorszá-

gokon keresztül eleinte Konstantinápoly felé vezetik, de

az ott kitbrt dbghalál az Archipelagus felé fordítja útját.

Enosnál hajóra ül, bucsút, s mit akkor nem tuda, vég bu-

csút int az europai szárazfoldnek, s majd Alexandriában

az ó világ partjára száll; innen Syriába hajón. Alep-

póba gyalog folytatja útját, majd karavánokhoz csatla-

kozva Bagdadig, innen azon év vége felé, már némelly

angol tisztviselôk segedelmével, Perzsia fó városába. Itten

és már most mondott le, úgy látszik nekem, Kbrbsi uta-

zása fó céljáról: eleink régi székei kereséséról: okai.

bár át nem láthatjuk, fontosak lehettek. Nem külsó aka-

dályok tartóztaták: mindennemú bajok, fáradalmak és

nélkülozésekhez szoktatott teste és lelke megvetette eze
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ket, s egész pályúja, bolcsejétól sírjáig, akkor is midón

nyájasban mosolygott felé a szerencse, tbrhetetlen lélek,

edzett test tanubizonysága; nem veszedelmek: további

vándorlásai sem voltak bátorságosbak; nem állhatatlan-

ság: egész élte ritka példája a kitúrésnek; nem tár-

gya iránt elhúlt szeretet: ó a leghóbb és leghívebb ha-

zafiúi szívet vitte magával a sírba; sem végre csaló-

dott várakozások. változott tudományos nézetek: eze-

ket kotelessége volt volna velünk tudatni, s 6 azokat

hazájával tudatta volna. S mégis Teheránban tartózko-

dása óta semmi nyoma tbbbé a régi szándéknak. Tud-

tomra e tárgyról csak két helyt nyilatkozott: Ievelében,

mellyet Calcuttából, 1835-ben intézett az academiahoz,

mellyhez vissza kell még térnem, és tibet szótára elósza-

vában. Amabban mondja ugyan, hogy a magyarok régi

lakhelyeiról nem irhatott még semmit, de miért, nem

érdekli; elószava szerint úgy bitte, hogy tibet studi-

umaiból világot fog hinthetni a magyar nyelv eredetére

is. Én a titok fátyolát fel nem lebbenthetem ; elég az,

hogy társunk megindul Perzsia fóvárosából 1821-nek

tavaszával, s nem nyugotnak a Tigris mellékei, nem nyu-

gotéjszaknak a Kaspi tenger szorosai , nem Terek és

Kúma vizei felé, sem éjszaknak az Ural, sem éjszakke-

Ietnek a Túr tartományok felé: banem elsó lépésével

Afghanistannak fordul, s azon bátor eltokéléssel, hogy

Kozép-Ázsia szivébe az europaiak által soha meg nem

kisértett utakon basson be. Khorazán sivatagjain keresz-

túl Kabulba . onnan Lahórba , s az Induson és Kasmír

bájló volgyén, majd a Himalaya havasain által, gyalog

Lehbe ért, Ladaknak, a már akkor Chinától függott nyu-

got-tibeti királyságnak fó városába jun. 9-kén 1822-ben.
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Ezen tul Korosi a mívelt világ elótt mindaddig kevessé

ismert tibet nyelv , literatura s tbrténetek tanulásának

élt, s olly kizáró állhalatossággal, hogy okunk van hinni,

miképen a magyar torténeti tervet még Perzsiában vál-

totta fel ez új, mellynek a mi társunk hírét s egész

dicsóségét koszöni. A hála kotelessége parancsolja. hogj

Moorcroft angol utazó emlékezetének áldva áldozzam,

mint a ki mind pénzzel és tanácscsal, mind a tibet kor-

mánynak ajánlás által vetette meg alapját társunk ma-

radhatásának. E perc ota Korosi ugy szólván azonítottu

magát a tibet éggel és Iakóival; s ezeknek nyelvét, er-

kolcseit, életmódját s oltbzetét felvéve, csakbamar meg-

nyerte ez elszigetelt nép bizodalmát; s itt újra, és ismét

koszbnetes kebellel kell azon távol égnek egy fiát, Bandé-

Sangs-Rgyas Phun-lshogs nevü zangskári lámát emlí-

tenem , kinek védelme és utasítása mellett hazánkfia

szerencsésen haladt tanulmányaiban. Öt év után, mely-

lyeket ama rideg felfoldbn toltott, 1827-ben t. i. átkelt

a Himalaya hó és jég-fedte hegyein , s a vadul szép

Spíti volgy számos klastromai egyikében Kánámban le-

telepedvén, rideg elvonultságban, s a vidék emberbaráti

Iakói segedelmével folytatta tibet munkálkodásait. Rop-

pant fáradalommal kutatta bssze a tibet irodalmat, s an

nale encyclopaediáját, melly tobb mint háromszáz ko-

tetben ama nevezetes nép torténeteit, philosophiáját s

egész vallásrendszerét foglalja bssze, áttanulta és kivonta.

Az alatt Korosi híre behatott Keletindiába, s Ott a leg-

ôszintébb tisztelet tárgya lett; áthatott Angliába is, hol

a királyi ázsiai társaság ülésében aprilis 3-kán 1830-

ban azon váratlan szerencsém jutott, az elnbk felszó-

lítására ama koz becslésról tanuságot tennem, melly
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már akkor ragaszkodott Kbrbsi nevéhez hazánkban, s

Korbsinek azon nagy tekintetú testület tagjává válasz-

tatását némi kis részben szinte elómozdította. Csak év-

vel is utóbb illy gyenge ajánló szózatra szüksége tbbbé

nem volt volna. ftlert elhagyván Tibet magányait 1831-

ben, munkái kiadása s egyszersmind a sanscrit nyelv ta-

nulása végett Calcuttában jelent meg, bul koz bizodal-

mát nyeré meg a tudósoknak, s a bengal ázsiai társaság

konyvtára gondjaival tiszteltetett meg. Végre megjelent

ugyanott tibet-angol szótára, és nyelvtana, pompás kia-

dásban, s ezek terjeszték el társunk bírét mindenutt,

hol a keleti nyelvek tanultatnak és becsültetnek. Mind

kettónek elószavaiból hálával értjük, bogy nem csak ma-

gányosok, de a britt-indiai kormány is, mint tibeti tar-

tózkndása éveiben, folyvást érezteték vele nagylelküsé-

gbket.

S megérkezett Keletindiába 1834-ben a magyar

academia Évkonyveinek elsó kotete , meg az oklevél,

melly szerint Korbsi még 1833-ban e nemzeti intézet

tagjai kozé soroztatott. Ki ne emlékeznék kozólünk le-

velére, mellyben ugyan ezen intézet keletkezésén gerjedt

hazafi 01 omét fejezi ki ! S látván torténeteinkból , hogy

a haza még nem vevé oltalmába elsó tudós társaságát,

hogy mind eddig magányosok adakozásából gyúlt az eró,

mellyel a cél kivivandó: megragadá a kinálkozó alkal-

mat, s visszateve kétszáz aranyat a haza oltárára, e tár

saság tókéi kozé, mert, úgy mond : „a melly tisztelet-

nek tartottam a magyar nagylelküség által nekem ajánlt

pénzsegedelmet, épen olly keserves fájdalmat érzek azon,

hogy még eddig semmit nem irhattam a magyarok régi

nyomairól Azsiában. Örülbk ugyan, hogy illy hosszu tá
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vollét után, az europai tudomámosságra nézve valumics-

két tehettem. de fájlalom felettébb, hogy külonbsen ha-

zánk részére még nem lendíthettem semmit. Hogy tehát

reménységteket meg ne látszassam csalni, jónuk talál-

tam kélszáz aranyat visszaküldenem, melly a magyar lu-

dûs társaság által jobbra fordíltathatik mint általam, mi-

nekutána tbbb sanscrit konyvek szerzését szükségesnek

nem tartok. A tobbi pénzt megtartom, s ha mit e há-

rom esztendó alatt tehetek, a tisztelt társasággal hála-

datos lélekkel kbzlendem."

E levelét kovette munkáinak számos példánya a

magyar és erdélyi konyvtárak számára — de ez volt egy-

szersmind utolsó kozlése is. Azonban neve az óta gyak-

ran nevezteték a tudós világtól , a bengal és londoni

ázsiai társaságok folyóirataiban folyvást nagy becsú dol-

gozásai állottak, mind a tibet nyelv, torténetek és val-

lást érdeklók: s lemondva a honába visszatérésról , ez

év elején újra Tibet felé indult tanulmányai folytatására.

De Lassa felé mentében amaz égaljnak-saját veszedel-

mes láz kapá meg, melly Dardzsilingben marasztotta,

hogy bt nap mulva, ugymint april 11-kén, nagy díszú

pályáját, férfi kora legszebb erejében, idó elótt ó is be-

fejezze.

Kbrbsi nagyszerü jellem volt. Nagy ideájának élve,

minden érdekeit ennek áldozta fel, ennek rendelte alá:

semmi nélkülozés nem volt neki keserú, semmi fáradság

nem nagy, hogy teljesíthesse, mit élte feladásaul tùzbtt

ki. O a tudományok országában világpolgár volt; de

soha sem feledve liogy magyar, s a dicsóséget, mely-

ly el olly méltán érdemlett, velünk meg kivánta osztani.

Kevés hetek elótt megnyilt a francia egyetemen elsó
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tanszéke a tibet irodalomnak; s ennek elsó tanítója Eu-

ropában e szókkal lépett hallgatói elébe: Urak, a mit

tanultam, magyartól tanultam, s a mit tanítandok, azt

magyartól tudandjuk mindnyájan.

Aldas Korbsinek hamvaira.
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GYÁSZBESZÉD KOLOSSVÁRY SÁNDOR FELETT.

TAПTATOTT AZ ACADEMIA'bAN, JAD. ИХ. MDCCCXLIII.

Csak kénytelenségból foglalom el ma, Tekintetes

Társaság, a szószéket, hogy egy, mindnyájunk által be-

csült társnak a tartozott végsó tisztességet e falak kozt

megadjam. Méltóbbaknak kivántam átengedni e tisztet,

s egyszersmind ollyaknak, kik ót kozelebbról ismerék

mint embert, kik illetékes birái a papnak és egyházi

szónoknak: de ok szabadkozának : bocsásson meg te-

hát a Tekintetes Társaság, úgy, mint az elhúnytnak ár-

nyéka is, ha a gyászszó folbtte illy késón szólal meg,

s ha, mit emléke megtisztelésére mondhatok, nem áll

egyébból mint rbvid életrajzából s egy, mit tóle meg

nem vonhatok, meg nem vonhatunk, érzékeny Isten-

hozzádból.
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Kolossváry Sándor — mert ó az, kit legkozelebb

elvesztettímk — 1775-ben született, martins 20-kán Ho-

mok-Bbdogén Veszprém vármegyében, honnan nemes

szüléi, hogy gyermekeiknek kisebb áldozattal ohajtatosb

nevelést adhassanak, utóbb Pápára mentek át lakni. Sán

dor az elemi tanodákat itt, a latin osztályokat Sopron

és Veszprémben folytatta, s 1790-ben, épen nemzeti-

ségünk hathatósb foléledese e szent évében, lépett be

az egyházi rendbe, mellynek áldozatul hozta világi brb-

meit, de nem azokat, miket a haza szent szerelme ad.

Pozsonyban befejezvén kiképeztetését, a philosophiai és

hittudományokban fiatalsága miatt csak néhány próbaév

eltolte után, mellyek alatt a veszprémi székesegyházban

nem egyszer szónokolt, szenteltetett fel, épen huszon-

három éves korában, s legott az erkolcsi és lelkipász-

tori tudományok tanítását kezdte meg mint rendes ok-

tató, melly pályát 1804-ben a nagykapornaki lelkipász-

torsággal cserélte fel. A fíatal, még csak huszonkilenc

éves férfi olly tekintetében állt már ekkor tudomány s

egyházi buzgóságnak, erkolcsi szeplótelenség s hazafíúi

húségnek, hogy még azon évben zalai alesperességgel

s megyei táblabirósággal látná magát kitúntetve, négy

évvel utóbb kanonokká, majd veszprémi fóplebánossá,

s ismét három év után apáttá , majd fóesperessé is

emelve. Ót küldé káptalanjának bizodalma az brok ne-

vezetességü 1825-diki országgyülésére , hol egy vala

azon kevés kortársai kozt, kik azt a szeretetet, mely-

lyet otthon kisebb korben arattak, minden felekezetúek

és gondolkozásúaknál kitünóleg megnyerték. Akkor lón,

hogy felsóbüki Nagy Pál lelkes szavai s halhatatlan má-

sod elnbkünk példás nagylelküsége ez intézetnek alap
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jait megvetették : hozzá járulván a király jóváhagyása.

az elsó alapítók kinevezék az igazgató tanács tagjait, s

kbztok az egyházi rendból Pécs tudós püspoke mellett

azt, k¡ a koz bizodalmat osztatlanul birta, Kolossvárv

Sándort. Hason tiszteletet mutatott az academia mind-

járt elsó nagy gyülésében iránta, midon ót tiszteleti tag-

jai sorába luzé. Kolossváry, mint tudjuk, e címet nem

viselte szenvedóleg: ó részt vett dolgainkban. nem csak

konyvészeti tudósítások pontos beküldésével, hanem nagy

szótárunk részére hittudományi munkák olvasása és ki-

vonogatásával is. Sót tókénk sem maradt szaporítatlan

általa. 1832-ben, midón fópapjaink kbzól még csak a

veszprémi püspok, a magyar egyház mostani feje, állt az

alapítók kozt, Kolossváry olvasó kanonokká neveztetvén,

ezer váltó forinttal járult erónk neveléséhez. Tudomá-

nyos munkálatai szorosan szakmájára szorítkoztak; egy-

házi beszédei nagy számmal állnak Szalay Imre gyújtc-

ményében, számosbaknak várjuk még ezután megjelené-

soket. Az ekép munkás hatvannyolc éves férfiúnak múlt

évi december 7-dikén áldozott le életcsillaga, gyászolva

ismerói által. Mert ha egyenes hímezetlen Iélek, barát-

ság s emberi nyomor iránt érzékeny, áldozni kész kebel,

lia a legtisztább erénjü élet, s a honért vég órájaig for-

róan dobogó szív tiszteletessé tesznek bárkit: úgy Ko-

lossvárytól e tiszteletet megtagadni nem lehet. S e tisz-

lelet kovesse ót e teremból is sírjába, s neve legyen ál-

lalunk mindig a legjobb nevek társaságában emlegetve !
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Urak ! Nemes tiszte a maradékuak az atjak tetteit

a jovendóségnek általadni, felkolteni a feledékbe sülyed-

tek emlékezetét, s a hálát, mellyel egy részvétlenebb kor

adosa maradt az érdemnek, habár csak tiszteló emle-

getéssel is, leflzetni. S midón e nemét a felsóbb igaz-

ságtételnek teljesítjük, nem csak azt teszszük, mit er-

kolcsi érzésiínk parancsol, hanem azi is, mit a küz ügy

érdeke kiván : mert semmi sem hat buzdítóbban, semmi

nem emelóbben azokra, kik nemzetoket szolgálni készül-

nek, mint annak látása, hogy a hlvet, ha, míg él, el-

hangzik is neve a mozgalmas élet zajában, a holtnak

sírkeresztjétól az elismerés koszorúja el nem marad.
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Egy olly iró emlékezetét kivánom ma Önok elótt

feltámasztani, ki jóval megelózve korát lelkességben, iz-

lésben, az úllapotok tiszta felfogása s a teendók világos

érzetében, arra volt rendelve, hogy egy új szellemi moz-

galomnak ne csak ébresztóje, de vezetóje is, egy új, sa-

játlag nemzeti és onálló irány képviselóje legyen, ha egy

szerencsésb végezet éltét hosszabbra nyújtja, s véle azon

jelesek számát, az Ányosok és Szentjóbiak, a Daykák

és Csokonaiak seregét idó elótt nem szaporítja, kik, mi-

elótt csillagai lehettek értelmiségünk egének , az utó-

kor fájdalmára leáldoztak; kiról, mint ezekról, sajnosan

mondhatjuk ma és mindenha:

Hunc populo tantum monstrarunt lata.

Visszahelyhetem magamat, Tekintetes Társaság, az

1794-dik évbe, s egy kisded egyesületet látok kelet-

kezni Pesten, mellynek tagjai Kármán József ügyvéd,

Pajor Gáspár orvos, és a széptannak kevéssel az elótt

kinevezett királyi tanítója, kit bensó szívbeli brömmel

tisztelunk ma is intézetünk elnbki székében, Schedius

Lajos: mind a harom a férfiúság reggelében, s kikhez a

vidékról az akkor még névnélküli huszonegy éves Cso-

konai csatlakozott. Ok az irodalmunkban azon ídétt hang-

adó kassai kor mellett, melly Kazincy, Baróti és Bacsá-

nyiból, s így mindannyi külonbozó, sót ellenkezó ele-

mekból allva, rbvid jovendót igére, egyesültek, s rokon

eróvel újat, új iránynyal alkotandók, egy két áldozni

kész nemes hazafi segedelmével, negyedes irást indítot-

tak meg Urania cím alatt, melly leginkább a nó kozbn-

ségnek volt szánva. Ha voltak, kik valódi lelkesedéssel,

szent tiszteletével a jónak és nemesnek, férfias szere-

tetével a valónak. s a szép iránti hó buzgósággal, min
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den mellékes értlek, még a hír nem tiltott szomja nélkül

is léptek pályájokra. Az Urania kore ollyan volt, s ezen

felül tudományos készülete s izlése által meghivatva ki-

számíthatatlan hasznot árasztani a nyelv és nemzeti ér-

telmiség ügyére , ha a koz részvétlenség által mega-

kasztva, majd azon szomorú nevezetességú események

által elbátortalanítva, mik az ébredfi irodalom legsze-

rencsésebb mívelóit szabadságoktól megfoszták, s végre

a halál által, számra ugyan csak egy, de eróre és buz-

góságra egész kis sereget éró tagjával megfogyasztva olly

hamar el nem csügged, fel nem oszlik. S ezen, idó elótt

elhúnyt, jelesünkról engedjék Önbk hogy ma szóljak.

Kármán József, unokáju Andrásnak, fia Józsefnek,

a Ferenc királyuuk áItal megnemesített dunántúli refor-

mátus superintendensnek és losonci predikátornak, kik-

nek neveit irodalmunk torténete a hittani irók sorában

órzi, Szalai Klárátúl született Losoncon, 1770 korül.

Elvégezvén elókészltó tanodáit, Pesten torvényt hallga-

tott, s innen Bécsbe ment, hol az egyetemben bóvebb

kiformáltatást тón, s a nagy világ és szebb társaságok

viszonyai és hangjával megismerkedvén, magának bará-

tokat is pártfogókat is szerzett. A nagy és brbk em-

lékezetú 179°/i-diki országgyülés után lejovén Pestre,

itt ügyvédi pályára lépett ugyan, de kenyérszakától fen-

maradott minden óráit ismeretei gazdagításában, izlése

mívelésében toltotte, mint azt hátrahagyott kivonatai,

jegyzései s latin és német nyelven vázolt philosophiai

irásai tanusítják. Illy férfiú felett, kit a tudományok és

nemzetének szeretete egyiránt lelkesítének, nem vonúlha-

tott el a Magyarországot ujjá szüló 1791-dik év a nél-

kül, hogy ót alkotó munkásságra ne buzdítsa az iroda

6
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lom érdekében. Az irók azon idóben világos ontudat,

szilárd irány nélkül dolgozgattak, szórott munkássággal

inkább mint kozpontosítva; a literatura távol állt az élet-

tôl, a kozbnség kicsiny, a nók vagy egészlen idegenek,

vagy legalább olvasni szokatlanok. Igy fogta fel Kár-

mán a maga korát, e kor szükségeinek akart 6 áldozni

erejével , s Pajor tanárt szerkesztó társnak meghiván,

1794 elejével az Urania megindult. Philosophiai, s a

képzó müvészeteket ismertetó cikkelyeket tbrténetiek s

népismertetôk, koltóieket természetrajziak váltogatának

fel. Három kotetig folyt a munka; tovább vinni a párto-

las hiánya mellett nem engedé egy életemésztó betegség,

melly a fiatal, szép férfit, barátjai s a szép társaságok

bromét , Pestnek Alcibiádját , idó elótt elbervasztván,

1795-ben szüléihez vonúlni kényszeríté, kiknek ápoló

karjai kozt ifjonti búnok áldozatául nem sokára elhúnyt.

Dolgozásai, mellyeket egybeszedve mutatok itt be,

kivétel nélkül mind az Uraniában láttak napvilágot.

Azok tudományos fót, helyes gondolkodót, az élet- és

emberi szívben olvasni tudót, készüló ügyes jellemfes-

tót, az erkolcsi érdekek meleg szószólóját, s korát meg-

elózóleg izlés emberét tanusítanak. Mint értette meg

korát, mutatja azon cikk, mellyel folyóiratát megnyi-

totta. A nemzet csinosodásáról szóló elmélkedésében

szintolly mély belátást s fiatalsága ellenére kiábrándult

fût bizonyít a koz állapotok s azok okainak megitélé-

sében, a milly bátorságot azok elmondásában. Mert va-

lósággal ! az bnbálványzás azon korában nem kevés eró

kivántatott hozzá, kimondani, mikép tudományos csínoso-

dásban elmaradásunk az azóta kozbnségesen elismert ma

gyar szalmatúzben, tudatlanságunk az ennél roszabb fél
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tudósság s ezzel járni szokott elbizottságban, alapos ké-

szület s komoly k i turó munkásság hiányában, a falusi

életben alapvó állati életirányban, s az irók kevés be-

csületében leli fel okait. Nemes haraggal támadja meg

a hizelkedóket, kik a nemzetet legyezgetik, hol ez azt

nem érdemli, s merészen elébe tartja ennek búnrovását,

a nélkül, hogy a helyzet és viszonyokban fekvo okokat

mellózné. Ajánlja a szépség és kellem érzékének mívelé-

sét, de ostromolja azon felszinességet és brbk enyelgést,

melly irodalmunkba mar akkor belopúlt, ostromolja az

álkoltók seregét, kik lelketlenségokkel fárasztják olvasó-

inkat, csapkodja az utánzás szellemét, elsó vette észre s

mondotta ki, mikép a jelesb irók is, nem tekintve az iro-

dalom szükségeit s a nemzet miveltségi fokát, olly múveit

ültetik át a külfbldnek, mellyeknek felfogása s éldeletére

a magyar olvasó elkészülve nincs; s általában bngondol-

kozást, bnálló munkásságot sürget minden alkalommal.

Mint moralista teljes tiszteletünk adóját érdemli

ünnepeltünk. „Szeretet és házasság" címú elmélkedése,

az „Új házas levelei," a „Modi" címú satira, s meséi,

erkolcsijemelkedettsége egész fényében mutatják fel

ótet. Tudva van, milly ledérség hatalmazott el az egyed-

uri Franciaországból egész Europára, milly elaljasodás

bélyegezte a forradalom idejében a koz erkolcsbket.

Kármán esze és szíve felkolt e romlás ellen, s a szo-

moru végú szabadosságot a háziság melegító fényével

állította szembe. S mindenütt nem a rideg szobabolcs,

nem a sanyarú rényszónok, hanem a hó keblú emberba-

rát s a létünket szépító érzések tisztelóje s osztozója

szól. A konyv, mellyból 6 olvas, az élet s az emberi

szív, nem a négy fal fogyasztó árnyában írott foliánsok.

6*
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Tett Kármán próbát a kbltészetben is. A „Fej-

veszteség," mellyet ó dramatizált hazai torténetnek nevez,

s melly, fájdalom ! toredék maradt, az elsó magyar kisér-

let a kor- és jellemfestésben. Zongor, a hatalmas kényúr

s miképen az lenni szokott, kényeiuek rabja, ennek álnok

és finom tanácsosa Betécsi; a divat asszonya a „Modi"

címü satirában, jeles képek, mellyeket jelen korunk bár-

melly regénykoltóje brbmmel fogadhatna magáéinak.

Nem kisebb irónk ereje a nyelv korül. S itt 6

és Kazincy két ellenkezó sark emberei voltak. Ez után-

képzés utján igyekezett azt gazdagítani, szépíteni. sok-

szinúvé s hajlékonynyá tenni; Kármán magából a nyelv

meglevó kincseiból akarta kifejtve látni azt, a mivel az

nem birt. Ez neki nem sikerült mindig, de Kazincy-

nak sem amaz eleinte mindenkor. Nevezetes kisérlet

e részben az említett „Fejveszteség" drámai részei, mely-

lyekben a szerzó Hunyadi korabeli személyeit olly sajá-

tos régi színben tudja beszéltetni, miszerint magunkat

észrevétlenúl egy régibb, nyers, de eróteljes világ kello

kozepébe érezzük áttéve.

Kármán Kazincy mellett, nyelvünk foléledése sza-

kában, minden esetre a legnevezetesb prosai talentum.

Nem a mai álláspontról kell ót megitélnünk, hanem fél

századdal vissza gondolni magunkat, hogy szépségeit mél-

tányolhassuk, s gáncsolásunkban igazságtalanok ne le-

gyünk, hogy érezhessük mi az ové, mi a koré. Nyelv-

beli elóadása tárgyához szabott, férfias, s, a mi akkor

olly ritka volt, szabályos, s ugyan ezért néha még bó,

de mindig zengó; nem tiszta idegen szóktól, de annál tisz-

tább idegen szólásoktól, a mennyiben t. i. 6 azokat nél-

külozhetóknek itélte. Idejét-elóz6 ügyességgel és kényes
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ízléssel tudta ó gyakran szóni beszédét, s ha tobb li

ben élesen kikelt az újítás ellen, 6 ex alatt világosan csak

azt értette, melly a nyelv természete sérelmével jár : kü-

lonben ót magút is a nyelvújítók kozé kell sorolnunk.

Ennyiból á11, mit Kármán emlékezetének megují-

tására rbviden mondani akartam. De mielótt tóle bu-

csüt vennék, hagyj szóljak, ki nélkül ót neveznem nem

lehet, Fanniról, kinek Hagyományait szinte az ó ke-

zeiból vettük. Kevés az, mit e rejtélyes személyességról

tudunk, de e kevés is elég arra, hogy Fannit a leg-

érdekesb asszonyi egyediségek kozé soroljuk. Fanni, egy

nemes haz gyermeke, Kármán kedvese volt, s mert szü-

léi gátolták szerelmét, ennek kora áldozata. Szebb em-

léket kedvesének a szeretett férfi nem állíthatott, mint

azon rbvid életrajzot , mellyet a ritka kedélyü és lel-

kességü leány irásai elébe túzbtt, és ez irások kiadá-

sát. Az éles szemú vizsgáló minden lapon reá fog is-

merni Kármán átdolgozó kezére: az bsszeállítás, a hé-

zagok pótlása, az átmenetelek, az elóadás tisztázása az

bvéi, de a lélek, melly melegító, megindító eróvel kaр

meg s fájdalmas kéjjel tapad lelkünkbe, azé, kit imá-

dója Fanninak nevezett. Fanni pirulás nélkül áll meg

az erósebb, de nem forróbb francia Babet mellett; s

ha, mint némellyek, egészen Kármánnak tulajdonítjuk

e Hagyományokat, kénytelenek leszünk ót legjelesb kol-

tóink, legkitünóbb indulatfestóink kozé számítani. Igy

is, úgy is a mú irodalmunké: s merem hinni, hogy mi-

után új kiadása által fél századi feledékébôl elóvontam,

irodalmunk egyik brok dísze s fénye fog maradni.
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(.YASZBESZÉD GRÓF DESSEWFFY JÓZSEF FELETT.

TARTATOTT AZ ACADEMIÁDAN, MAttjS XV. MDCCCXLMI.

Azon koz tiszteletú férfi s egykori társunk emléke-

zetének van ez óra szentelve, Tekintetes Társaság, ki-

nek hult tetemeit kevés napokkal ez elótt érzékeny meg-

indulással állottuk korúl; ki fiatalsága éveiben egyik tün-

dbkló csillaga volt a nemzeti ügy mellett akkor még

gyéren buzgók koreinek, sót megyéinek, mellyeket tobb-

szbr képviselt, s akkor mar, sót hanyatlása korában is,

a hazanak, mellynek nemes érzésü, egyik legmíveltebb

fia, a jót szóval és tollal egész halálaig elómozdítani

ószintén torekedett. Gróf Dessewffy József emlékezeté-

nek van ez óra szentelve.

A mi gyászoltunk, azon család ivadéka, mellynek

a mohácsi nap huszonhat, a rbvid porosz háború tizen
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kilenc tagját ragadía el, gróf Dessevvffy István kama-

rás és baró Vécsey Anna Mária csillagkeresztes holgy

fia, Sámnel sárosi fóispán unokája, Sárosban Krivián-

ban febr. 13-dikán született, 1771-ben. Anyja szülés

után meghalván, a két-hetes gyermeknek atyja testvére

gr. Szirmay Károlyné vállalta fel nevelését, melly ma

gyaros és kemény volt. Kilenc esztendós korában Kas-

sára vitetett, hol az alsóbb gymnasiumi osztályokat egy

hivatlan házi oktató vesszeje alatt végezte, de siker nél-

kül , mert tudományt nem a korbács tanít be. Koppi

Károly, a jól ismert Koppi, vette ót által a házi zsarnok

kezeiból, s a bolcs ember mind magát, mind a tanul-

mányokat csakhamar meg tudta vele nyájas módjával sze-

rettetni. Ót kelle tehát kovetni Kolosvárra, midón Koppi

két évvel utóbb oda tétetett által, hol a lelkes kis nb-

vendék a Kassán mulasztottakat nyilványos tanodákban

pótolta , s a hellen nyelvbe is bévezettetett ; s ismét

két év múlva Pestre, hová mesterét a tbrténeti tanszék

hívta, s ó a kegyes rend gymnasiumában a felsóbb osz

tályokat járta. Zimáoyi volt itt a szónoki és koltói tanul-

mányokban oktatója, ki a classicus irók szeretetét fel

tudta benne kolteni s lelkesen apolni. Igy lettek már

ekkor kedvesei Homer, Virgil, a Metamorphosisok, Ho-

rác , és fóleg Cicero, kinek irásaiból már azon idén

fordítgatott egyet és mást magyarra, s magyarból ismét

vissza latinra, mi által a romai nyelv alakjaiban is gazda-

godott s erósbúlt. De nem egyedül nyelvtanulási célból

forgatta a régieket, banem munkáik lelkét szívta be;

ez, nem csak a szép alak, tevé Cicero philosophiai mun-

káit nappali és éjjeli figyelmének tárgyaivá, mellyek ko-

zól az agg korrul szóló konyvet teljesen át is tette nyel
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vünkre. És Gicerotól tanult az ifju kételkedni, miben

ót utóbb Des Cartes nagyra nevelte. Átmenvén az egye-

temre, melly II. József alatt olly szépen virágzott, Kreil

volt tanítója a bolcsészetben, Dugonics a mathesisben,

Verthes a széptanban, Horváth a természet-, Mitterpa-

cher Lajos a gazdaság- s mútan, Cornides és Schbn-

wiesner az oklevél- és pénzismében, s az ó Koppia a

tbrténetben. Dessewft'y a fényes tanodának fényes ta-

nítványa volt. Kbnyv kornyezte nappal, konyv éjjel; tud-

vágya ifjúi volt, kitúrése férfias : kitünó minden tekin-

tetben, midón a három éves bolcsészeti folyam után a

négy-éves torvénytudományit el akarva kerülni, a kas-

sai academiába ment. Nyomban a torvényosztály elvég-

zése után gróf Sztáray Mihály szabolcsi Cóispánt ama

nagy emlékezetú országgyúlésre kisérte Budára, melly

fél század után elôszbr tbn ismét magyar fejdelem fejére

koronát. Itt nyílt meg, s nagy batással egész életére,

Dessewffy József elótt a gyakorlati élet ajtaja. Orszá-

gos hivatalra szánván magát, Fiumében Pászthory Sán-

dor kormányzó mellett kisérlé meg a tiszti pályát. hová.

miután idókozben néhány torvényszék-folyamra Pesten

felesküdék, mint tiszteleti fogalmazó tért vissza; de fel

nem találván magát e korben, s Olaszország kozelsége

által vonzatván, gróf Sok társaságában Florencet és Ko-

mát, Nápolyt és Genuát látogatta meg, s emlékezetek-

ben gazdag visszajbvéu honába, újra tiszti pályára ha-

tározá magát: de miután ohajtásai sem Bérsben, sem

Budán nem teljesültek, s idókozben, u. m. 1795-ben

a szabolcsi lelkeló seregnél kapitánykodott volna, míg

a campoformiói béke e pályájának is véget vete: haza

vonúlt, hogy hazáját ezentúl mint tudós, s mint nemes
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a megyék korében, szolgálja. Plutarch, Polyb, Thucy-

dides, Sallust, Livius, Tacitus és az idósb Plinius lettek

magányának kedves vendégei, s egyszersmind tanítói és

megnyugtatói. A tudományos pálya mellett Inven élt

a másiknak is mind a megyéken, mind 1802-ben mint

Sáros, 1805-benés 1807-ben mint Zemplény, s 1811-

és 1825-ben mint Szabolcs szép ajku kbvete, az

ország gyülésein. Ezek mellett házi ügyei aggodalma-

san fogták el mindenkor. Atyja t. i. terjedelmes és gyb-

nybrú birtokok urául hagyta ót, de két milliónyi teher-

rel. S e roppant gondsúly minden iparkodásai s kisér-

letei dacára sem tágult egészen soba, banem végig ki-

sérte a legtiszteletesb no boldog férjét s kitünó magza-

tok négyszeresen boldog atyját, a nemes szívú urat és

embert. hit barátot és hazafit, egy hosszu életen ke-

resztül egész a sírig, mellybe e napokban tétetett vagy

talán ez órában tétetik le.

Másokra bízom, Tek. Társaság! arra nálamnál in-

kább hivatottakra, a férfiú polgári pályája megvilágitá-

sát, a hová mind szónoki tettei megyéken s országgyü-

léseken, mind tollvitele az 1807-diki rovid de fényes

budai hongyülésen, mind azon munkája tartozik, mely-

lyel gróf Széchenyi István ellen lépett fel, midóu ez Hi-

tel címú munkájával a ,,Maradjon" nevú erósséget ros-

kasztó hatalommal megrázkodtatá. Nem ismerem a ne

mes halott elózményeit eléggé, s ekép nem találhatom

fel a fonalat, melly ót elsó fellépte óta halála napjáig

vezette, mit egy figyelemre méltó rbpirat elózott meg,

melly épen most forog koz kézen, s egy nevezetlen fóis-

pán politicai hitvallását az ó észrevételeivel adja. Hanem

orommel emlékezem a fínom miveltségil szépirodalmi
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szerzórül, ki nyelvünk s a szép izlés terjesztésére mind

koz kedvességú személyessége, mind némelly irasai által

hatott. Koltói munkái, mellyek kozt van latin és francia

is, tizenkét kotetre mennek, mellyek kozól nyomtatva

kevés van; de van e kevés kozt kivált egy ollyan, melly

a magyar koltészet gybngyei kozt ragyogni fog orbkké:

a Kazincyhoz, kinek 6 mindenkor hú barátja s pártolója

volt, irott epistola, melly az érzés mélysége s melegsé-

gével, a compositio s kivitel tisztaságával egyiránt elkap

és kielégít. Prosai irásai kozól nevezem „Bártfai le-

veleit," mik, midón ezelótt huszonbt évvel világot láttak,

kitünó jelenet voltak; pedig ki, mint Schiller helyesen

mondja, kora legjobbjainak tett eleget, eleget tett min-

den koroknak. Végre nem legkisebb érdemei kozé tar-

tozik a Felsó-Magyarországi Minerva alapitása, mellyel

ó egy, a régi kassai korhez hasonló újat akart támasz-

tani, s a nemzeti irodalomnak a fellold e városában új

székhelyet állítani. Academiánknál az alaprajzkészító kül-

dbttség, majd az igazgatóság tagja, elsó évben mindjárt

tiszteleti társ, nagy gyüléseink gyakori látogatója, s ta-

nácskozásinknak agg kora ellenére is részese, tisztelet s

szeretet kbz tárgya volt: a miért teljesen hiszem, hogy

mindnyájunk érzését hangoztatom, ha kimondom, hogy

Dessewffy József neve és emlékezete áldott leszen ko-

zbttünk mindenha !
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GYÁSZBESZÉD В. MÉSZÁROS JOHANNA FELETT.

TARTATOTT AZ ACADEMtÁRAN, MART. XVIII. MDCCCXLIV.

Szokatlan dolgot teszek, Tekintetes Társaság! mi-

dón e széken gyászszót hangoztatok gróf Teleki László

ozvegye felett. De nem volt-e szokatlan minden, a mit

rola tudunk, nem rendkivüli-e egész megjelenése, akár

lelki míveltségét, akár szíve nemességét, akár hazalisá-

gát s e nemzeti intézethezi viszonyát mint alapítóét —

mert ó egy maga volt hazánk asszonyai kozt, ki a ma

gyar tudós társaság lelállításához járult — tekintjük?

Igen, már mint egyetlen nó alapítóját társaságunknak

merném ót egy gyászünnep tárgyává tenni, ha egyéb

láncokkal nem volna is hozzánk kotozve, erósekkel, Te

kintetes Társaság, felbonthatlanokkal: a tiszteletével,

mellyel emberi magas becsének hódoltunk, s a szereteté-

vel , melly hozzá csatolt bennünket mint nevelóanyjá-

hoz s élte barátnéjához azon férfiúnak, kit mi elnbki

székünkben nem csak ünneplünk, nem csak tisztelünk,
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de szeretünk is. S azért érzem, sót tudom, hogy mind-

nyájunknak, kik ma e terembe gvülekeztek. ohajtatát,

sót kivánságát elózbm meg, midón az academia értel-

mének hivatalos kifejezójeként e szószékben üllom, bár

rbvid beszéddel, az elhúnyt emlékezetét.

De hol kezdjem, melly oldalról logjam meg a gom-

bolyagot, hogy e nemes élet fonalát teljesen és megsza-

kadás nélkül lefejtsem? Zavarban vagyok, nem a tárgy

szegénysége, hanem ellenkezóleg annak gazdagsága mi-

att. Igen is, gazdag az, de nem tarka, mert lelkének

egy iránya volt csak : a jótét, eszének egy gondolatja :

a jótét, életének egy tette: a jótét, vagy helyesben az

ó élte egy nagy jótétemény volt, minden alakokban, ba-

rátinak, védenceinek, a szegényeknek. Ha óróla mon-

datik, hogy az éhezóket táplálta, a mezteleneket megru-

házta, nem kozhely, nem bevett beszédmód az, melly

annyi gazdag és hatalmasnak koporsója felett hangzik:

óróla e szók hívek a betúig. O folkereste és folkeres-

tette a szemérmes sziïkolkodést rejtett lakjában , fbl

az árvát pólyáiban , lol a beteget és tehetetlen aggot

szalmáján; annak keresetet, ennek dajkát, ismét ennek

orvost és gyógyszert, amannak oktatást szerzett, mind-

nvájoknak vigasztalást.

Tudjátok meunyi kbnyújét tbrlotte le a szenvedó

emberiségnek a fertály századon túl munkáló pesti nó-

egyesület! Gróf Teleki Lászlóné annak egyik alkotója,

tizenhat évig vezére, szelleme volt: ez, mondám, ludva

van ; de a mit ó titkon , névtelemil , sót rejtekezve a

koz hala és kbz hálátlansag elól, tett; miképen ó, ne-

hogy egy segíttetésre érdemes segedelem nélkül marad-

jon. mindenütt toldott, pótlott, kiegészített a magáéból :
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arról a jótékony egyesület évtáblái, mellyeknek 6 tol-

tbtte be rovatait, hallgatnak. De itt van szomoru ideje

most hogy e hallgatásnak véget vessünk mi, s nagy-

lelkúségét átadjuk maradékainknak !

Forgassátok vigyázva az évenkénti kimutatásokat.

A bevételek sorában egy tétel áll, a figyelmet, nem bsz-

vegénél hanem címénél fogva, konnyen elkerüló, s ez

így hangzik: „elólegezés a dolgozóház és az iskola kolt-

ségeihez;" s ez elófordul évról évre, ezrekre, százeze-

rekre halmozódva, a nélkül hogy e roppant bszvegek

akár a kiadások lajstromaiban leróva, akár az egyesíi

let konyveibe tartozékul bejegyezve találtatnának. Ez

bszvegek mintha az égbóM hullottak volna alá, mellyek-

ról nincs, ki számot kérjen ! Igen, az égból — gr. Te-

leki Lászlóné szíve egéból hullottak azok alá. Ha min-

den, ki tobbel bir mint a mire szorúl, nem illy arány-

ban, hanem csak századrészig áldoznék a szenvedó em-

beriségnek, melly türhetók lennének a szegénység kínjai

e foldbn ! — Es e no jótékonyságának az egyesület kor-

mánya letételével nem szüntek meg áldozatai, azok csak

halálával szüntek meg: és ezen újabb „elólegezéseket"

semmi számadás nem rovatozta, azokat csak a hálás sze-

gények írták be szívok konyvébe. Egy erólkodését mind-

azáltal, egyikét a végsóknek, mellynek sorsa neki any-

nyi fájdalmat szerzett, nem lehet, nem szabad sírján

túl elhallgatnunk. O a nóegyes'ület által alapított inté-

zetek, és külbnbsen az ápolóintézet, a szabad dolgozó

ház, a szegények ¡skolája s a senyvedók háza jövendó-

jét s szebb virágzását úgy vélte teljesen biztosíthatónak,

ha azok egy saját, aira alkalmas épületben, kozbs fel-

ügyelés alatt osszesíttetnek. E végre az elhúnyt ezen,
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most már térekben annyira megfogyatkozott városban,

egy ismeretes épületet szemelt ki, melly terjedelmével,

erós építkezésével, fekvésével, mi szerint három oldal-

ról szabad, s téres elóudvarral s tágas kerttel bir, leg-

inkább ajánlkozott; a megvétel eszkozlésére pedig legal-

kalmasb percnek látta azt, midón a nádor egészsége visz-

szatértével minden oldalról brbm jelei mutatkoztak. Koz-

lbtte a nemes holgy gondolatát más szerencsés helyzetú

nókkel, kiktól szinte biztatást nyervén, elhatározá a

138.000 pengó forint bszveghez 50.000 pengóvel já-

rulni, s addig is, míg a tbbbi bészereztetbetnék, az

épületet saját veszedelmére megvenni. S megtette a ne

mes buzgóságában magát mindig elfeledó asszony a ter-

hes vételt, és most, halála után már, kezemben tartot-

tam saját-kezú ajándoklevelét, mellyben ez ismeretes

nagy épületet a Pest városának már elébb átadott nó-

egyesületi intézetek kozbs hajlékaúl, Josephinum néven,

Pest városa polgárságának általadja. — De hihetetlent

mondok: az ajándék nem fogadtatott el, s a vétel, egész

terhével, a nemes indítványozóra nehezült vissza.

Nem válhatom meg e képétól a ritka emberbaráti

szeretetnek a nélkül , hogy azt némelly kevés de való

vonással kiegészítsem. Gróf Teleki Lászlóné példánya

volt a nói erénynek; hú feleség, szeretó gondos neve-

lóje s valóságos édesanyja gyermekeinek kiket szúlt, s

gyermekeinek kiket szent hagyománykép fogadott szi-

vébe : mind ezek , mind azok szeretetének hasonjogu

gyermekei lettek. Csoda-e, ha e gyermekek az emberi-

ség és haza díszeiúl és az anya büszke oromére nevel-

kedtek fol, kik illy ritka anyának lettek gyermekei? Mert

az 6 szelleme és szíve napjától nem lehetett nem szeb
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ben fejlódni, nem másoknak folbtte nemesedni ! Csoda-e

ha e gyermekek kebelében a nemzetiség szerelme val-

lássá vált, melly minden tetteiknek lelket és színt ad,

miután ez anya imádságába is be volt a nemzet felviru-

lása foglalva mindenkor! Csoda-e ha ók barátjai a tu-

dománynak, s részint úzói, miután ez anya olly magasra

becsülte azokat? S ki társalkodott ez asszonynyal, s

nem csodálta miveltségét, e világos fót, a metszó itéletet,

melly férfiakat, tudósokat is, képes volt volna háttérbe

szorítani, de melly a legszebb asszonyisággal párosulva,

távol vala minden koveteléstól s minden tudós színtól,

mi a gyengébb nemet olly kellemetlenúl ruházza; s melly

nem nyomott senkit, hanem vonzott és elfoglalt.

Igy ismertük ót mind, kik hozzá kozel állottunk,

de nem egészen azok, kik csak hírból ismerték: mert

ha lelkének szép fénye nem maradhatott is elrejtve, ha

szíve jósága példabeszéddé lón is : de tettei nagy része

rejtve maradt. Hadd legyenek tehát azok kimondva itt ál-

talunk, s kiragadva a feledékból, melly a legjobb de nem

ragyogó tetteket hálátlan fátyolával annyiszor eltakarja !

Sokan szólaltattak meg országokat magokról, s el-

boríták a torténet lapjait nevok fényével, mellytól az

emberiség nemtóje elfordul; a nó felett, kinek ma vég

tiszteletet teszünk, a szenvedók konnyei némán hulla-

nak, mert nem ezek irják a torténetet. De mi, kik

ismertük ót, beirjuk hazáuk évlapjaira, hogy 6 az erény

és munkas emberszeretet hóse volt, a legszebb koszo-

rúra méltó; s vallásos hiedelemmel hiszem, hogy sza-

vunk meg fogja órzeni neve emlékezetét, s ahoz a jók

áldása minden idókben csatlakozni.
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GYASZBESZÉD HEGEDÚS SAMUEL FELETT.

TARTATOTT AZ »CADEMIARAJI, MÀJLS XX. VDCCCXLIV.

A kinek halálát ma a Tekintetes Társaságnak je-

lentenem kell, Hegedús Sámuel levelezó társunk egyike

volt azon férhaknak, kiket a tehetség díszes állásra jo-

gosíta, de a kornyúletek olly szúk korre szorítottak,

mellyben sem azzá nem fejlhetett, mivé hivatva volt,

sem pártfogója nem akadt munkásságának, sem mezó

nem nyílt hatásának. Rbvid életrajza magyarázza meg

bóvebben e nézetet.

A boldogúlt Üj-Tordában, 1781 -ben született He-

gedús Gyorgy kir. ügyvédtól , ki egyszersmind fiának

elsó nevelóje is volt. De az atya József cs. rendeletéból

csakhamar Szász-Régenbe tétetvén által, társunk gyenge

korában meg lón már fosztva szülói gyámolától, s elsó

oktatását, csekély haszonnal, már csak az újtordai is-

kolától vehette; utóbb Nagy-Enyeden , de hol, miután

Herepei Ádám 1795-ben az alsó osztályok gondjait
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átvállalá, a jeles ember jótevóleg kezde hatni Hege-

di'isunkre is. A hittudományra 1799-ben ment által.

Enyedi éveiben Benke Mihály volt vezelóje a philoso-

phiai, maga Herepei a tortéoeti, Benkó Perenc pedig

a természeti tudományokban : kikre ó elóre haladt korá-

ban is mindenkor hálával emlékezett. Húsz éves ifju

vesztvén el atyját , s így idegen támaszra szorúlván,

Ugron István, utóbb Torda-vármegyei fóispán, nevelését

vállalá fel, se hat év az, melly alatt b. Szentkereszti

Andras tábornok, nevendékének rokona, második atyja

lett és pedig a legnemesb értelemben, mert szellemi s

erkolcsi fejlódésére egyiránt hatott. 1805-ben Hegedú-

sünk a koltészeti osztálvban tanílóságot viselt, melly év

végével szakválasztás által el kellvén jovendtljét rendelnie,

badi életre tokélte el magát; de épen akkor érkezvén

a pozsonyi békekótés híre, hadi kormányzó gróf Mit-

trowsky által szándékáról levétetett. S így. mire ere-

detileg készült vala, a papi rendhez tért, s legott Enye-

den második predikátorrá el is választatott. Ekkor lépett

mivelódései harmadik stadiumába, a gottingi egyetembe

küldetvén, hol Heerent, Bouterweket, Thibaut-t hall-

gatta, Gaussal pedig, az breg Heynével és Mayer Tóbi-

ással kozelebb is érintkezett, s részint utóbb is leve-

leket váltott. Visszatéret 1809-nek elsó napján újra be-

koszbntbtt enyedi székébe; 1810-ben Fvolosvárra téte-

tett által, 1812-ben ugyan itt hittudomány tam'tójává lett,

1814-ben pedig Herepei Adám helyébe ismét Enyeden

a széptudományok, torténetek és országtan professorává.

Tizenot év múlva, bele fáradva e külonben orbmmel

folytatott hivatalba , kolosvári tanszékére ment vissza,

majd Tordasra. s végre t836-ban Szászvárosra predi

7
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kátorúl, melly utóbbi helyen, miután 1837-ben a nagy-

szebeni országgyülésen is egyházi szónok hivatalát visele,

folyó évi aprilis 29-én múlt ki.

Mondám , sem teljes kifejlésének , sem hatasának

nem kedveztek korülményei. Neki koltói kebel s tudo-

mányszomj jutott nem kozbnséges mértékben. De élete

nem volt az, melly a koltót kifejtheté benne, s a tudo-

mányokban sokfelé tépetése, mi a magyar protestans

oktatók szerencsétlensége, gátolta, pártfogás nem léte

pedig megfosztotta a módtól mint iró fellépni. „A ma-

thematicai tudományok elvei" címú munkájanak elsó

osztálya, melly hat konyvben az egész mennyiségról,

a részmennyiségekról , a gyokeres mennyiségekról , az

egyenletek, arányok és szerek, s a végetlen mennyi

ségekról szól, nem lathatott világot, s így második osz-

tájy nélkül maradt. Ez volt sorsa Erdély torténetei-

nek is, mellyeket a legrégibb idókon kezdett. Kolte-

ményei , miket „Poetai Próbák" szerény címe alatt

adott ki két kotetben 1 837-ben , mutatják , hogy ó

távol maradt a jelesség azon fokától, mellyet elérni ké-

pes vala, ha a nemzeti irodalom folyamának sodrától

félre nem vettetve , érintkezésben és kolcsbnhatásban

azzal s annak embereivel , úzheti azt a múvészetet,

melly csak a mozgalmas élet fris levegójében díszlik.

A tankoltés az ó kore: mély és meleg kebel, philo-

sophiai fej, erós szeretete az igaznak , némi szeszély,

sót gúny-él, arra némileg képesíték; de hiányzott az

aestheticai érzék kimívelése, ámbár aestheticát tanított:

s ez anyagban és formaban egyiránt kitetszik. Sok kol-

teményei kozt vannak egyesek, mellyeket igen szépek-

nek mondanánk, van sok, mellytól legalább a tartalmas
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ságot nem tagadhatni meg: de ajelen kortól méltán tbb-

bet várunk. Ó mintegy eltéve nyelvünk s koltói szólá-

sunk koz haladása elól , egy régibb korra emlékeztet,

mellynek dísze fogott volna lenni: a maiban csak sajnál-

nunk kell, hogy ¡Hy nemes lelkesedés a jó iránt nem lelte

meg a hangokat, mellyekkel bennünket is lelkesítsen.

Igy enyészett el Hegedús Sámuel, áldásosan hatva

legkozelebbi korére s jelenére, de nem, mire meg vala

hivatva, azokra is, kik távol voltak tóle, s kik még jóni

fognak. Bar ó utolsója volna azoknak, kiknek sírja felett

fajó visszapillantásra szólíttatunk !



xvra.

GYÁSZBESZÉD В. MEDNYÁNSZKY ALAJOS FELETT.

TARTATOTT AZ ACADEMIAВAN JUNIUS XXIV. MDCCCXL1V.

Soha seméreztem sajnosabban, Tekintetes Társaság,

eróm parányiságát; soha sem voltam tárgyam nagyságá-

tól inkább elnyomva, soha nem elfogulva kedélyem any-

nyira, mint most, midón kotelességim legnehezebbikében

kellene eljárnom, s kihirdetnem Önbknek a csapást, melly

polgári társaságunkat annak tobb ágaiban, melly a tudo-

mányosság és kozoktatás ügyét, smelly— ha szabad ma-

gamról szólanom akkor , miàôn hallgatnom lehetetlen —

melly engemet is ért. Midón ez elótt kevés nappal csen-

des foglalatosságink teljesitésében e helyt egybe gyillve

valánk, ki hitte volna kozólünk hogy egy nagy jellemú

társunk ugyan azon órában, távol tólünk, haldoklik; h it-

tem volna-e én, hogy mikorra ismét együtt leszünk, elsó

szavam Önbkhbz ez leszen: Mednyánszky Alajos elhunyt!

Olly váratlan vala, hogy ne mondjam hihetetlen, a halál-

posta, hogy tízszer is kétségbe vonnók annak valóságát,

ha tizszer is ujra nem hangoztatná minden hír, melly a
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veszedelem helyéról felénk száll ! De engem ki fog men-

teni, ha beszédem méltatlan lesz tárgyához, e fájdalmas

bámulat, melly Önbket ellepé, s melly engem súlya nagy-

ságával s rogtonsége erejével elkábított, mert— és ezt en-

gedjék itt elrebegnem — mert az elhünythoz engem nem

csak tulajdonai és érdemeinek tisztelete, mellyet senki

sem tagadhata meg tóle, hanem olly forró hála láncai is

kotoztek, mik csak életemmel szakadhatnak el.

S azért a tárgy gazdagsága s az én gyenge eróm sza-

badítsanak fel с nem zajos, de nemes és hasznos élet egy-

szerú, hímezetlen elbeszélésére.

A mi tarsunk Turóc havasai kozt, Prikopán szüle-

tett, apr. 20. 1784. Az elsó hangok, mellyek a gyenge

gyermek ftíleit verdesték, alulról szláv, mellette német,

s majd felülról latin ajakról keltek : de szíve, a nagy Lajos

óta harcban és békében folyton jeleskedó Meggyesi Med-

nyánszkyakhoz méltó szíve, magyar volt. Oktatását atren-

rsényi gymnasiumban . a bécsi theresianumban s a po-

zsonyi academiában vette— s Mednyánszky szíve magyar

maradt. Viszonyai, rbvid szolgálat után a magyar udvari

tanácsnál, csakhamar haza hívták Nyitrába, hol birtokát

maga kezdte igazgatni: de az 6 cselekvósége e mellett

kiható irányt is keresett, s választottja a hazai Clio lett.

Csak hamar átlatta Mednyánszky, hogy a magyar torté-

netirás ideje még fel nem derúlt: hogy maga a torténeti

anyag, tudva s nem tudva, még nagy részt használatla-

núl hever, hogy maga a historiai vizsgalódás csak úgy

haladhal biztosan, ha birálati szellemmel napvilágra jut-

tatott elégséges anyagaink lesznek, mellyek kozt az ok-

levelek s emlékiratokon kivül nagy fontosságot tulajdo-

nított a mondák és regéknek is, mikben a népélet s az

erkolcsi tbrténetek leggazdagabb forrásai rejlenek. Gyúj
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teni kezdé tehát mind a hagyományokat, mind a hazai

régiség mindennemiï irott emlékeit. Igy Ión megírva se-

rege azon hazai mondák, regék s legendáknak, mik tar-

talmokkal olly tanulságosak, s míívészi alakoknál fogva,

mellyet azok, koltói keblén átszivárogva, nyertenek, olly

vonzók és gyonybrkodtetßk. Igy támodott azon gazdag és

ritkaságok s nevezetességekben dús, kéziratgyüjtemény,

mellyet Veszelei házában kincs gyanánt apolt és órizett.

Irodalmi fellépése elhúnytunknak 1 8 1 0-ben lett észreve-

hetóvé; az André Hesperusa, a Hormayr torténeti Ar-

chívja társunknak a magyar hazát érdekló czikkelyeiben

gazdagok: tíz évvel utóbb Hormayrral egyesülve ennek

torténeti zsebkonyve új folyamát indította meg, azt szinte

tíz éven által magyar-torténeti cikkelyekkel gazdagon el-

látván. Idókozben adta vágvizi utazását, s két kotet ma

gyar regét. Mind ezeket német nyelven. De ne feledjük,

miképen ót nevelése, miveltsége, érintkezése Bécscsel,

mellynek tudományos kincsei ót gyakran felvonzották, és

Bécs tudósaival, kik óáltala kivánták a magyar torténet,

foldisme és irodalom ügyét képviseltetni , a német nyelv

használatára utasították, midón másfelül a magyar nyelv

csaknem kizárólag a koltészetnek volt organuma, magyar

folyóirat nem létezett, s még kevesbbé magyar kozbnség,

melly, ha ezen egyenként kisded terjedelmü dolgozatok

megjelennek, azokat pártolásába végye. S nem kell feled-

ni, hogy a magyar érdekben munkálódtak azok is, kik a

nyugoti társnép figyelmét és részvétét kivánták kivívni nem-

zetunknek. Ez bírt tobb más irómkat s koztok Kazincy

Ferencet és Kis Jánost is arra , hogy az említett német,

de reánk is figyelmezó folyóiratokban, idónként megszó-

lalnának. És .Mednyánszky soha nem emelte kezét más

betú irására, mint a melly hazánkat és nemzetünket ismer
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teté, kedvelteté, dicsóité ; Mednyánszky semmit sem írt,

mi a leghóbb hazafiuságot nem lehelé.

De feltünt végre a Tudományos GyüjteménybeD az

elsó idószaki magyar Organum, melly az ismeretek min-

den ágaira kiterjeszkedett. Részvéttel üdvbzlé Mednyánsz-

ky e hajnali csillagát a magyar tudományos irodalomnak,

s legott zászlójához is állott. Itt vettük szép részét tbr-

téneti s országismertetó dolgozásainak, sót ó vala az, ki

már 1822-ben felszólalván nyelvünknek oktatási esz-

kozúl használása mellett, ennek oll y kort szabott ki,

mellynél tágabbat ma is alig kbvetelünk, elmond-

ván egyszersmind a módokat, mellyekkel célt érni lehet-

ne. Ha javaslatai akkor létesúlnek, kétség kivúl ott vol-

nánk, hová jutni még folyvást leglángolóbb obajtásunk.

Bekovetkezett, TekintetesTársaság! 1 825-ben az az

országgyülés, melly a huza torténeteiben idószakot al-

kotott. Mednyánszky Alajos a íorendi tabla azon oldalán

állt, mellyet akkor ellenzéknek neveztek, mai nap sza-

badelmúnek hívunk. Soba nem szólt senki szebben a

magyar nemzetiség ügyében romai ajakkal mint ó: tud-

ni-illik akkor mindnyájan így szólottak társai, és Széche-

nyi István hósi follépte a nemzet nyelvén eleinte csak tit-

kos csodálókat, nem kovetóket is, lel t ; kevesen szóltak

nyomosban az új idó által kovetelt javitások mellett, mint

szinte 6. Ki ama nevezetes két év alatt Pozsonyt láthatá,

emlékezni fog a romai nem csak ajkú de jellemiï férfiura

is; e szelíd de elhatározott bátorságra, e nemes egyenes-

ségre, e Iángoló haz.ifiságra, e tudományban gazdag s

itéletben erós szónoklatra, e világosság és egyszerüségre

az elóadásban, s e tisztelet-gerjesztó nyugalomra, mely-

lyet a mély meggyózódés s a tiszta ügy védlése ont a
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szívbe. S ama két év hozott gyümolcsbket, sokat kozvet-

lenúl, sokkal tobbet kozvetve. Mert eljott az 1830-ki hon-

gyülés is: s ez a király szent személyét azok által találta

korülvéve, kik a nemzet bizodalmát birák — a mi Med-

nyánszkynkat pedig az új kormány szolgálatában. Hát-

térbe lépett ez idó óta gyászoltunknak irói pályája; a

kozigazgatási és torvényhozási váltotta azt fel. Nem e te-

rembe való, Tek. Társaság, ót e téren követnem, ámbár

brbmmel és büszkeséggel mondhatom, hogy tobb évek

lefolyásaig volt ulkalmam és módom a tiszta jellemú férfi

elveit és tetteinek rugóit kiismernem; és e megismerésnél

fogva mély tisztelettel kellene elborulnom, >alamikor nevе

hangzását hallom, ha kevesbbé volnék is lekotelezettje jó-

téteményei s az ezeknél még becsesb bizodalma által. Csak

annyit legyen tehát szabad említenem, bogy ô mind halá-

laig az maradt, mi valaha volt: szabadelmú barátja minden

szükséges és életmúves javitásnak, az óvakodó s lépcsón-

kénti, de annál szilárdabb és biztosabb haladásnak. S ha

mégis úgy látszik sokaknak, mint ha ó az elómenetel pá-

lyáján megállapodott volna, jól vegyük észbe: nem ó válto-

zott, hanem kornyúlete, hanem felekezete, melly sebesebb

mozgalomnak indult, míg ó, mértékben úgy mint elvben,

azon egy maradt: életmúvesen de elhatározottan haladó.

Valamint torvényhozói, úgy kbzigazgatási szerepé-

ról is rbvid lehetek. Ha van lelkiismeretesség, fúradatlan-

ság , s elfogulhatatlan becsületesség hivatalférfibaii , az

óbenne ritka mértékben volt egyesülve. Ezt hirdetik kik-

nek a helytartóságnál, ezt kiknek az udvari tanácsnál, ezt

kiknek a kincstárnál volt ügybk valaha, s vele érintkeztek.

De mit ki nom emelnem nem lehet, az, mit a tudomá-

nyosság ügyében tón ez utolsó tized alatt, s mi részint
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életbe lépett már, s mit részint életbe lépni várunk: a

sajtó felszabadulása tervben és kivitelben az ó érdeme,

ezen emelkedèse s hogy ne mondjam repesése a szellemi

mozgalomnak az ó érdeme. A fejdelem bízott benne,

s o Imva nemzetében, magára vetle a felelet nagy súlyát.

Másik a kozoktatási ügy elrendezése, mellyet ó hosszas

és terjedelmes studiumok gyümolcseként terjeszte a leg-

jobb király elébe : s én úgy hiszem, nem vétek szent ár-

nyéka ellen, ha kibeszélem, hogy elôtte e munkájában a

nemzetiség úgy ragyogott, mint ama csillag, melly a hôrom

szent királynak üdvbzítónk bolcseje felé világlott. Tekint-

sük ezt úgy, mint a hú férfi vég hagyományát.

És a mi korünkben? Egyhangulag elválasztva tisz-

teleti lagul, mi tizennégy év alatt alig két három ízben

ismétlódott. szorgalmas részvevóje, gyakran vezetôje volt

tanácskozásinknak, s munkatárs a ra-bizottakban, míg a

helytartóság hivatalosaként Budán élt. Onnan Bécsbe, s

vissza Budára, de akkor már halmozott munkakbrrel, vi-

tetvén, megjelenései leginkább az igazgató testületre szo-

rítkoztak. Sok félben maradt munkái kozé tartozik egy ma

gyar torténettudományi egyesület felállítása. melly talán

nagy becsú gyújteménye birtokábun létesült volna a most

álló országgyülés bevégeztetése után. A végzet máskép

akarta: a hatvan éves, de brokké fialal lelkú férfit follo

nos erélyes munkák kozt lepte meg a vég: s mi, kik gyen-

gélkedéséról sem tudánk semmit, rbgton húlt helyét tud-

juk. Jegyezzük fel, társaim, junius tizenhetedik napját

gyásznapjaink kozé: az nemzeti veszteséggel látogatott meg

bennúnket. Mert a Mednyánszky név fenmarad ugyan év-

konyveinkben, de fenn, és sokáig, a hézag is, mellyet ha-

gyott. s el nem láthatjuk, ki és mikor fogja azt pótolni.
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GYÁSZBESZÉD TESSEDIK FERENC FELETT.

TAITAT0TT kl ÁCADEMIAMH, ALO. V. MDCCCXLIV.

Tekintetes Társaság ! Hosszas fájdalmas betegség

véget vetett néhány hét elótt Tessedik Ferenc társunk

életének. Neve a Iegújabb idókben nem szokott tbbbé era-

líttetni , tíz' éve, bogy az irodalom mezején végkép elné-

mult: de míg járdalta azt, bár nem választott életmódké-

pen is, és csak alkalom adtával s midón mulólag kedve

duzzant, de mégis v'igy járdalta azt, hogy mívelt léleknek,

tanultságnak s lelkességnek adá jeleit mindenkor. Ves-

sünk azért egy pillautatot életére s azon kevés dolgozá-

saira, mik neki s irodalmunknak a magok helyén és ide-

jében betsületére váltak.

Fia a hazai gazdászat korúl magának maradandó ér-

demeket szerzett, s ezekért elhúnyt királyunk által meg

is nemesített szarvasi evang. lulkipásztornak Tessedik Sá-

muelnek , Ferencünk Békes említett városában született.

februar 22. 1800-ban. Éltének hajnala sógora Jozéfy

Pál, akkor aszódi lelkipásztor, most tiszántuli superinten
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dens házában derült fel, kinek, szüléi után, leginkább

koszoné jóra torekedését. Iskolai oktatását az akkor Me-

zô-Berényben székelt gymnasiumban , majd a selmeci,

pozsonyi és pataki protestans tanodákban vette. Tbrvényt

végezvén , hazai szokásból inkább mint hivatás érzetéból,

ügyvédnek esküdbtt fel Pesten, 1822-ben, s azonnal Kb-

lesden gr. Apponyi Antal urodalmi igazgatóságánál alkal-

maztatott. Illy pályán élete úgy l'olyt volna le, mint any-

nyi jobbra termett léleké hazánkban, mind mélyebb, mind

terjedtebb kiképzódés alkalmának nálunk oll y nebezen

pótolható hiányában. Tbrtént azonban esztendó mulva,

hogy hazafi lelkü fonbke, már akkor uustriai cs. nagyko-

vet a francia udvarnál, serdüló fiai mellé magyar tanítót

kerese : s a szerencse Tessedik Ferencet hagyá vele vá-

lasztatni. Társunk élénk fogékonysága minden nemesebb

benyomások iránt, szép tehetségei mellett, megkedvelteté

ót a jeles ministerrel, s ez ót egyszersmind magán-titok-

nokul is használta. Hamar otthon érezvén magát a nagy

úr parketjein, azon alkalmat, melly a világ fóvárosában

s a cs. kovet udvarában kinálkozott, használni tudta ma-

gasb és tágabb nézópont nyerésére a társasági úgy, mint

polgári életben. Párizsból tevé azon kirándulásait is déli

Francia s éjszaki Spanyol országokba, Belgium és Ang-

liába, mik Párizsban szerzett nézeteit az europai életról

kiegészítették. Jbvendóje tekintetéból hivatalviselés pá-

lyájára levén utasítva, ezt 1828-ban a magyar kir. udv.

kincstárnál kezdé meg, s egy váratlan brbkodés által ked-

vezó kornyületekbe helyhetve tiszteletból szolgálhatván,

hét év után már a cs. egyetemes udvari kamaránál titok-

nokká Ion. Mint ill ven, de már fizetéssel, balt meg Tes

sedik. miután a graefenbergi orvoslást foganatlanúl kisér
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tette meg, a múlt hónapban, bzvegyének s két g) enge

gyermeknek hagyva atyja és maga által díszesített nevét.

Tagjai kbzé a párizsi foldirati társaság még 1827-ben,

a magyar academia 1832-ben vette fel.

Tessediket, mint mondám. alknlom és píllanatnyi

kedv tevék iróvá, s így e pályát ó mindig csak mellékesen

úzte. Elószbr a Tud. Gyújtemény füzeteiben s a Kisfa-

ludy Károly Aurorájában olvastuk nevét, huszonbt év óta

az újdon fellépók szokott színpadain, amott a külfoldon

elébe otlott tárgyak ismertetése, itt néhány szépirodalmi

kisérlet alatt. Mind két rendbeli kozlései hazafiui húségé-

nek jelei voltak. Külfoldi konyvtárakban lelt s Magyar-

országot illetó konyveket s kéziratokat ismertetett meg ve-

lünk ott, s a Párizs magyar Diogenesét, a szintolly ritka tu-

dományszeretetú, mint ritka életmódú Mentelly Ignácot;

itt néhány apró versezetet. tartalmast, melly méltán sajnál-

tatja velünk, bogy azok egyetlenei maradtak. Egy beszély-

kéje, mellynek címe: „A bal eset jól esett,'' úgy késóbb

Szemere zsebkonyvében a „Néparcok" olly konnyú, gya-

korlott elóadót sejtetnek, ki hogy tobbet e nemben nem

hozott eló, vagy tbbbi munkáit tólünk megvonta, egyiránt

fájlalható. Szeszély, életismeret, genrefestési ecset nála ro-

vidséggel és jelentességgel párosultak. Evkonyveink két ar-

chaeologiai razolatát foglalnak magokban, az ócsai s a

demsusi régi egyházakról; a Hormayr zsebkonyve Appony

vára leirását, a Férussac Bulletinje egy cikket a magyar

koziskolákról , egyet nyelvrégiségeinkról ; s kézirattá-

runk Kisfaludy Károly Pártütóit s egy beszélyét, mellye-

ket Tessedik némelly francia kbrben olvasQtt fel, fran

cia fordításban fkzi: de (ó munkája Francia és Spanyol-

országi Útleirása. mellyet Kazincy Ferenc dicséretekkel
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halmozott el, s a Tek. Academia, évi jutalmazásai alkal-

mával, javalásra méltónak talált. A konyv tanulságos is,

mulattató is. Tessedik a konnyil irók kozé tartozik; nem

érzeleg, nem speculal mint nyúgoti szomszédink; lát és

hall, rajzol és beszél, mindent megérint, és csakhamar

tovább halad, az olvasóra bízván hogy gondoljon s érez-

zen mi neki tetszik, s fejtse ki, mit 6 oda vetett. E mód

nem rosz : figyelmet gerjeszt külonféle tárgyak iránt, s

vágyat azokat bóvebben ismerni: ébreszt, és nem fáraszt;

de kell aztán Ienni másoknak is, kik ki is elégítenek, a

nélkül hogy fárasztananak.

Ismerete az újabb europai életnek s irodalomnak,

élénk felfogás, az említett kellemetes irásmód, némi epi-

grammai él s jó izlés igen kivánatossá tevék, bár Tesse

dik sokat, igen sokat ír vala ! Azok kozé tartozott ó, azon

sokjaink kozé, kik csak mutatták mit tehetnének, ha

tennibk alkalmok vagy komoly szándékuk volna. Orúl-

jünk hogy jelen állapotjaink mellett, legalább a konnyú

literatura terén, van oszton, legalább sokkal nagyobb,

mint csak ezelótt egy tizeddel is, a hazát az irodalom

pályáján szolgálni. Tessedik emlékezete pedig tisztelve

legyen kozbttünk, mint ki a külfoldon is, a legtarkább

életnek kozepette, hazájának élt.

„Ezer virág körül lebeg

Mézet szedö méh,

Fürj és gólya két világrészt

Válaszl lakbelyé:

Csak egy hazát esmer szívem

Szakadásaig :

Napraforgú aap felé néz

Hervadásaig.'1

Ekkép végzódik szép dala „hazájához a távolból"; s

nevét csak ez is méltó, hogy megórizze a vég elfelejtéstól.
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GYÁSZBESZÉD GEGÓ ELEK FELETT.

TiRTlTOTT iZ AСADЕMIAВAN , NOV. XI. HIlCCCXUV.

Azon férfiúnnk, Tekintetes Társaság! kinek halá-

lát ma hirdetem, sem származás, sem életnem, sem lel-

ke iránya nem túzbtt ki fényes mezôt: szegénységben

születve, egy szegénységhez esküdott szerzetben nevehe,

a társaság alsóbb korei tanítása s épitésére rendeltetve,

sem lelke eróit nem fejthette ki halhatatlan múvek alko-

tására, sem tettekkel nem vívhatott ki nevének maradan-

dóságot. Vannak azonban nemei a hatásnak, mik csen-

desen bár, de tenyésznek, mik magvakat hintenek csak

el, de kikelendóket: habár a gyümolcs és mag kozti nem-

zó viszonyt nem mindenkor mutathatjuk is ki folytonos-

sága egészében; és eképen hatott, kettós irányban, er-

kolcsiben és hazafiúiban, elhúnyt társunk is, s ez által ér-

demlette meg hogy részvéttel tekintsük a sírt, melly olly

korán fogadta be.
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A mit Gegó Elek életéról mondhatok —mert б az,

kit ma gyászolok — sem sok, sem rendkivúli. Kevés hó-

nap múlva negyven éve lesz, hogy bólcsóje hazánk leg-

keletibb szélein, a székely havasok volgyei egyikében,

alacson tetó alatt ringott. Jó anyjának vallásossága, a

csíksomlyai hét százados klastrom kbzelsége, a szellem,

mit az nevelt s a reformatio ellenére is fen birt tartani

vidékén, korán beléptették ót azon küszbbbn, bol nemes

lelkesedésében annyi brbm , a folébredés óráiban annyi

fajdalom várta. Székes-Fejérvár, Nagy-Szombat, Pozsony

váltva rejték monostoraikba a nevendéket, ki végre az

utóbbi városban letevén hitszónoki próbáját, Pestre ho-

zatott, hogy itt vasárnaponként magyarúl hirdesse a szent

igét. A szószéken állva remegó brbmmel ismerte meg

rendeltetését a szegény Nicephor, e két lépésnyi tér lett

ezentúl világa, s új nevének megfelelendó, gyózelmet arat-

ni minden ohajtása. S ez ohajtás teljesült. Gegó kevés

miveltséget hoza ugyan magával zárdájába, s mellyet itt

vón, iskolai és baráti volt: neki nem szolgált eszkoz és

alkalom magában a formákat kiképezni, nem érintkezett

a társaság míveltebb osztályaival, s így felsóbb korok

szükségei s kellékeinek nem felelhetett meg: de azon

hallgatók, kik itt az bvéi voltak, nem álltak folbtte kép-

zettségben, ó pedig lelkesedve mindentól, mi erkolcsileg

jó, nemes és szép, teli lángoló hévvel meggyózódéseit a

keblekbe átültetni, képekben gazdag, mik hallgatói el-

mekorével rokonok, nem sokára azon szép kolcsbnhatás-

ban látá magát velok, melly hajdan apostolt és tanítványt

fúzott bssze. Nem csak az egyház volt a bely, hol buzgó

szónoklásait fogékony szívek serege várta; kisded szobája

gyakran telt meg e bizodalmas nyájjal, mellynek egyik
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tagja tanácsot, a másik vigasztalást, mindenik megnyug-

vást keresett és talált. Beszédei, mellyeknek egy részét

a sajtó is kozolte, nem tesztiek eleget a mesterség sza-

bályainak: elrendelés, világos folyam, a kifejezés méltó-

sága, tárgyhoz ragaszkodó szabatosság, valamint tartalmi-

lag mélyebb életismeret, fínomság az alkalmazásban, s

valljuk meg, az éló elóadás széptani tokélye is, gyakran

hiányzottak; de az o hallgatóinál pótlotta mind ezt e ben-

sóség, e bév, a búnnek ez indulatos gyúlolete s imádása

a jónak és szentnek: egyebet ók nem vártak. S Gegó

nem csak az erkolcsi, ó a polgári társaságnak is a vallás

eszkozeivel kivánt nevelni polgárokat, a hazafiuságot is

mint istentól rendelt kotelességet tüntette fel , a miért

csak hálánkat érdemlette. Titok fátyla lebeg azon okok

felett, mik minden pesti társaival együtt ót is eltávozta-

ták e helyról; a konyek, miket hívei az elváló miatt on-

tottek, bizonyítják, hogy munkálkodásait áldás kornyezte.

Szombathely látta ezentúl folytatni pályáját, sót Szom-

bathely egész vidéke: a nép hordozta 61 mindenfelé, s

ezeren fogták fel isten nyilt ege alatt harsogtatott szavait.

Egy más kor jelenetei túntek fel újra, s mutatták mikép

az emberi szivból nem halt ki a magasb és tisztább érde-

kek tisztelete, ha van, ki ezt kolteni s táplálni tudja.

(iegó magát feláldozta szent bivatásának , napjai- és éjei-

nek gondja nem volt egyéb mint beváltása a/oii szónak,

mellyet adott, mikor e durva posztó alá lakarta a legne-

mesebb szívet. S ezért érdemli, hogy neve kiragadtassék

a feledékból. De mondám, hogy e pályán nem csak brbm,

a siker brbmei, hanem fájdalmak is várták:

„Ajkidrol az erény zenge le s honííuság.

Vágygjal esügglenek a níp jobbjai jámbur igéden.

Míg az irigy álare (szégjen!) agyarga reád."
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igy kiált utána koltónk, ki méltatlannak még nem tom-

jénezett. S ó, ki pár évvel elébb egy kevesbbé fárasz-

tó tanszéket nem fogada el szerzetétól , 1835-ben, némi

csüggedés idején, mellytól a legerósb sem ment mindeu-

kor, maga kerese szabadulást a zágrábi magyar tanár-

ságban, de foganat nélkül. Ekkor fordult lelke elószor

kelet felé : az Erdély fia tudta számos néprokonainak a

székely havasokon túl egész a tengerig elszórva laktát:

vajjon nem nyilnék-e ott szabadabb mezó a vallás és

honszerelem apostolának? Zcild Péter példája lebegett

elótte, ki heben év elótt járt e régi magyar honban

s Jieresztelte s megáldoztatta a magokra hagyatott ma

gyar híveket. Óket megerósíteni hitben és nemzetiség-

ben, maholnap messzebb kelet felé is kercsni elmara-

dott feleink nyomdokait: e gondolatok kezdék lelkét el-

foglalni. Nem szükség azon nap emlékezetét felidéznem

a Tekintetes Társaság elótt, mellyen moldvai útja ter-

vét elóadva e teremben, tanácsot s az academia nevé-

nek paizsát kérte: ki ne emlékeznék a buzgóságlól re-

megónek gyermekded szavaira? Meglón. Ulasításunkat

vette, útileveleket a Tekintetes Társaság eszkbzléséból,

segedelmet nem kért : a mire a szükségeket nem

ismeró s nélkülozéseket szívesen türó férfinak mulhat-

lan szüksége volt, azzal megelózóleg elláták hívei. S

ment. Nyomozásai eredményeit elóterjesztette a Tekin

tetes Academiának, mik által, a miról minden külfol-

di hírek méljen hallgattak, mit azért csak mintegy my-

thosként némi aggó kétely íátyolán által sejtettünk, va-

lósággá lett: t. i. egy rokon népnek e régi magyar fol-

don élte s virágozta: ha virágzásnak szabad nevezni azon

anyagi jólétet, melly csángó atyánkfiai szorgalmát ju

8
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talmazza: de melly egyszersmind századok ota sarkalja

az bnzést és haszonvágyat megtagadni tólok, mit ke-

gyetleuség nélkül megtagadni nem lehet: az ó nyelvb-

kön szóló papokat. Ebben találta fel utazó társunk test-

véreink fogyása okait: de fájdalom, ez okok orvoslasa

— bár tobb rendbeli felszolítások kovették Gegó hí-

reit a bazában — munkába még nem vétetett.

Mióta Gegó az etelkozi magyarok kozt járt, vágya

koztok ólni, hatni, sót maholnap más elmaradt rokon

torzsbkoket is lelhetni, nem csillapodott, hanem inkább

nótt. E célra mulhatlan eszkoznek tartván a keleti

nyelvek alapos ismeretét, a konstantinápolyi custodiá-

hoz lelkipásztori segédnek ajánlkozék, s az igazgató áItal

brbmmel fogadtatott is; nem úgy Rómában. Innen Odesz-

sza vagy Marianopoly kozt engedtetett választása. O az

elsót választá, s ezen útja is elmúlt. Szerzetében nem

volt tobbé maradása. A múlt évben sikerült felszaba-

dulta, midón egy fónemesünk védelme alatt a veszpré-

mi megye papjai kozé vétetett be. Mik voltak ez idó

ota tervei, mik kilátásai, az, Tekintetes Társaság, elót-

tem tudva nincs. Az elsó hír, mit az óta — s már

nem tóle , hanem csak róla vettem , halálának híre

volt.

Irásait csak summásan említem. Azok részint a

Tekintetes Társaság elótt fordultak meg, s általunk lát-

tak fényt, s így ismeretesek itt; részint egyházi beszé-

dekból állanak; részint folyóirati apró cikkelyekból, tor-

ténetiekból egyrészt ; végre fordítmányokból. Tbbb,

mindezek kozól, nem láthatott világot. Ezeken kivül,

még mielótt a Tekintetes Társaság keblébe fogadta, szé-

kely szók gyüjteményével járult Tájszótárunkhoz.
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A csángó kérdés, azota hogy Gegó azt felkoltbt-

te, részletesb vizsgálatok, sót egy második húzamosb

és fényesebb eredményekkel kecsegtetó útnak is lón tár-

gyává. De e felébresztett figyelem érdeme Gegóé : 6

a mi etelkozi Columbusunk. Ha ki e díszt tóle meg

kivánnà tagadni, azt felelném neki, mit Columb felelt

irígyeinek; de e teremben én csak barátit látok, csak

méltányos barátit akarok látni, s bizvást kiálthatom utá-

na: Elkoltozütt hazafi! te híven szolgáltad le napszá-

modat; azért ha lesz Üdvleldéje a magyarnak, neked

is jutand benne egy nyughelyecske, millyen éltedben

nem jutott, s a honszellem órt álland szerény sírkoved

mellett.
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GYÁSZBESZÉD KISFALUDY SÁNDOR FELETT.

TARTATOTT AZ ACADEMIÁRAN, NOV. XVIII. MDCCCXLIV.

Urak ! Napok is kiégnek a menny boltozatján : zú-

golódhatunk-e a gondviselés ellen, ha ioldi napjaink enyé-

szet alá vannak vetve? Vilagtest és ember! melly pont

ez amahoz képest, habár nagy a szellem által, melly

lelill emeli a roppant, de lelketlen bolygókon. De an-

nál hamarább elmúló, annál halandóbb, ha így szól-

nom szabad !

És ime e rbvid foldi élet is hosszu, egyes esetekben.

hosszabb mint ohajtható. Boldog az, ki Achill vagy Ale-

xanderként férfiusága delén koltozhetik el: ó nem érzi

sem eróinek fogytát, sem leáldozását dicsóségének, s 6

az utóvilág képzeletének brok ifjuságban él. Fájdalmas de

való : Kisfaludy Sándor rég megszünt élni, mert rég meg-

szünt folyton ohastatni mint egykor, minden magyarra hat-

ni mint egykor, vezetóje lenni érzéseinek, szelleme né-

zetinknek, elóképe a dolgozóknak; az 6 neve helyét a
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nemzet ajkain más nevek foglalák el : ó élve már a

múltnak embere lón, dicsósége az emlékezeté, s az éló

nemzedék régen az atyák árnyai kozé sorolta.

Igazságos-e ez? kérditek: tehát veszendó a szellem

becse is, mint egy játszi divatszeré? halandó-e lelkünk

legnemesebb része , mellyet múveinkbe raktunk le , s

megszunhetik-e a nagy nagy lenni, s olly hamar, hogy

bn szemeivel lássa kimúltát, mielótt azok bezáródnak?

Nem, Tekintetes Társaság, a valóban nagy nem szú-

nik meg az lenni, az ó csillagát a divat vándor felhói

eltakarbatják ugyan elólünk egy ideig, de el nem olt-

ják; a jelennek szeszélyei, makacs izlés, tunó irányok

háttérbe szoríthatják a múltnak szép múveit, de meg-

jbn, megjbn a tisztulás ideje, meg a kor, melly elfe-

lejtve mi a feledékenységnek készült, a színarany-sze-

met elválasztja a sikeretlen porondtól. Nyugodjunk meg,

Tekintetes Társaság ! kozel van az ¡dó, mellyben Kis-

faludy Sándor is phoenixként megifjodva foléledend ham-

vaiból.

Illy, keblemet fájdalmasan elfogó gondolatok ébred-

tek bennem koltóink egyik legnagyobbikának balálán,

s majd viszont illy nyugtató gondolatok emelék keble

met, midón Kisfaludy Sándor múveit s egykori hatá-

sát pillantám által lelkem szemeivel. Emlékezzünk, mi

volt lyrai koltészetünk az új század beálltával. Képvi-

selói nagyobb része zárdalakók: Faludi és Ányos, Ba-

róti és Révai, Verseghy és Virág; egy kérlelhetlen sza-

bály sorompója elrekeszté elóttok az élet azon szebb

vidékeit, mik az érzékeny kebel húrjaiból nem sejtett

hangokat idéznek eló. Ismerjuk Ányos és Révai pana-

szaikat : ezt állapotja fájdalmas bnmegtagadásra bírta,
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amazt megemésztette az elfojtott hév. Dayka és Szent-

jóbi idó elótt haltak ki, Kazincyt bortón zárta el, Csoko-

nai dalai kozól még kevés látott vala világot. Ekkor

állt elé, váratlanul, lyrai erének kifogyhatatlan gazdag-

ságában, Kisfaludy Sándor. Ez élet és hév, e képzelem

és színezet, e nemesség a kifejezésben bizonyos népsze-

rüséggel, e hangzatos verselés annyi konnyüséggel pá-

rosulva, ez új nyelv, de olly egészen magyar, s e bó

nyelv eróltetés nélkül .... Igen, a magyar lyra csak

Kisfaludy Sándorral született, megszületett pedig egy

szokéssel, rbgton mint Zeusz fejéból Pallas. Óelótte

kisérletek s egyes elszigetelt siker: most egy egész új

világ, egy zenevilága a szívnek, melly gát nélkül elfog-

lalá az egész hazát. Férfiak, kik addig csak latinul ol-

vastak, nók, kik németúl és franciául, egyformán kap-

tak az új csodán; minden fiatal keblek magokat oda-

adva csüggtek az új Orpheus éneklésén : hiszen a mit

ók a szerelem kínjai és brbmei kozt valaha éreztek,

annak itt szót és hangot találtak adva. Az elragadta-

tás kozonséges, minden várakozás, mellyet az elsó mu-

tatvány koltott, nem betoltve, hanem meghaladva. Se-

regei a bolcseknek, kik addig tagadták egy magyar iro-

dalom léteztét , most egyszerre elismerék azt : nekik

Himfy egy egész irodalom volt. Egy nagy felekezet a

hazában, tartományi és vallási féltésében, lázongott ez

elismerés ellen, és Csokonait tevé ellenébe, de ez maga

hódolt neki, s lelkesedése tisztaságában Himfynek nyúj-

tá a pálmát. És elkbvetkezett a Boldog Szerelem, el

a Regék is, amazzal új alakot adva a philosophiai kol-

tészetnek, ezekkel megnyitva a historiai koltés rég zárva

állt ajtait. A szellem, melly azokat átlehelte, hú kife
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jezése volt a magyarnak — azaz, mi akkor még egyet

jelentett, a magyar nemességnek — a maga büszkesé-

gében és kedélyességében ; az ósok kozé véltük magun-

kat átvarázsolva, házi koreikbe, kandallójok melegéhez.

S ó volt mar most a szerelem, az életbolcseség, a hazafi-

ság koltóje: s ez, Tekintetes Társaság, Kisfaludy Sándor

megjelenése. A ki így lelkesíti korát, ki így tolti el azt

íhletével, annak múvei nem lehetnek hasonlók a nyári

esóhez, mellyet az elsó napsugar felszáraszt. Kisfaludy

Sándor azt eszkozlbtte , mit csak lángelmék bírnak :

kozte s az ó kora kozt egy ivadéknyi koz fekszik, ó azt

egy lépéssel maga mbgott hagyta, és pedig úgy, bogy

magával ragadná az egész nemzetet. Dicsósége tetózott.

De a szellem világában megállapodás nincsen. Az

emberiség rendeltetése haladas. Vagy vezetó, vagy ve-

zetett: itt nincs kozép, ha elmaradni nem kivánunk.

Kisfaludy Sándor befejezé Regéivel a legszebb pályát,

mit addig magyar koltó futott. S jovének mások, új

irányokkal, újabb formákkal; megváltozott az idó, s ez új

kifejezóit kivánta a változott szellemnek. Kisfaludy nem

volt tobbé a divat embere. A dráma korúl tett igyek-

vései sikeretlenek maradtak, s lesznek minden idóben

az elsó lángészé is , ha hivatás nem vonja a pályára.

Gyula viszhangja volt Himfynek; az újabb regék a ré-

giebbeknek. Önismeret és elszántság kell abhoz, Tekin

tetes Társaság! lelépni a színpadról, midón szerepünk

lejárt; bnismeret és hiútlanság túl nem menni azon ko-

rbn , mellyet a természet elénkbe szabott. Kisfaludy

Sándor, fájdalom, ezekkel nem bírt, s ó, kit egykor fel-

sóbb szellem gyanánt tekinte a nemzet, leszállt a kozép-

szerhez, s a nimbus foszladozott.
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Most a halál némította el az egykor olly zengze-

tes ajkakat. Élte egy befejezett tény, múvei berekesztve

állanak elóttünk. Ez ora óta Kisfaludy a torténeté. Ez

¡gazságosabb leszen, mint kora volt, melly nagysága ár-

nyékától nem látta tobbé nagyságát. Ez mestermúveiból

fogja felépítni diadaloszlopát, a hulladékokat pedig tisz-

telni fogja mint hulladékokat a mester múhelyéból. Fol-

ébredend a kegyelet, a hála, s az is ez is ki fogja egyen-

líteni, mit az idók osszeülkozésbe hoztak. Leszállítand-

ják a csodálatot, mit az elsó meglepés koltott, s eny-

hítendik a szigort, melly pályája utóbbi korszaka felett

pálcát tbrt. Kisfaludy Sándor nem fog páratlanul úllni

a magyar koltészet termében: de nagynak fog tisztel-

tetni a nagyok mellett. ó meghalt, hogy már most

brok életet éljen.
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GYÁSZBESZÉD DÖME KÁROLY FELETT.

TARTATOTT AZ ACADEMIÁIIAS, JUNIUS II. MDCCCXLÏ.

Egyike azon társainknak, Tekintetes Academia, kik

a magyar irodalom foléledése korában tüntek fel, s buz-

gón és munkásan vettek részt a szebb jelenkor fblde-

rítésében, Dome Károly volt. Volt, mert ó sincs tbbbé.

A múlt hó 22. hunyt 6 el, élte hetvennyolcadik évé-

ben. Eredete szerény és igénytelen, élete egyszerú és

munkás , brbmei a haza boldogulása, halála eseudes,

egy bolcshez méltó voltak. Polgári rendu szülóktól szár-

mazván, Komáromban, junius 26. 1768-ban mint saját

jegyzései vallják, s anyavárosában végezvén az alsóbb tan-

folyamot, Pozsonyban a bolcsészetit, ugyanott, tizen-

nyolc éves korában az egyházi rendbe lépett, s a po-

zsonyí papneveló házban futotta le hittudományi tanpá-

lyáját. Legott Tolszenteltetése után Batthyányi József

herceg-fóérsek által, a seminarium jószágai gondárja

Szabó András noviai püspbk, Doménk partfogója mellé
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mióta pappá Ion , rendeltetett segédúl a jószágok le-

véltárának rendbeszedésére. 1794-ben a pozsonyi neven-

dékpapság tanulmányügyelôje, 1800-tól fogva tizenhat

éven át izsai lelkipásztor, az utólsó évben egyszersmind

alesperest , tisztei hú teljesítése tekintetéból , Rudnay

Sándor akkor erdélyi püspok kozbenjártára , elóleges

tudta nélkül károlylejérvári tiszteleti — s már évvel

utóbb pozsonyi kanonokká neveztetett; e nemzeti aca

demia áltul pedig mindjárt annak elsó nagy gyülésében,

mint az idósb irók egyik érdemesbike, tiszteleti tagul vá-

lasztatott.

Dome fellépése a szépirodalom mezején tortént.

Az ó kiképeztetése, mint legtobb azonkori egyházi, sót

világi férfiainké is, kizárólag classicai volt; a jelen élet-

tól távol állásával nem annyira a koltói szellem kifej-

lesztésére ulkalmatos, mint inkább egy nemesb ízlés fel-

idézésére , a nyelv gondosb mivelésére ható , de egy

szersmind utánzásra, fordításokra csábító. Ez volt ke-

vesbbé bnálló akkori papi iróink, egy Rajnis és Ba-

róti sorsa : e határok látszottak Domének is kitúzve

lenni. S üdv neki, ha 6 legjobb eróit e határok kozt

múkodteti: itt lett Révai jelessé, itt szedte Virág fóje

koszorúit. Dome Rároly is, mint romai koltôk fordi-

tója nagy befolyást gyakorlandott nyelvünk nemesbité-

sére, s az irodalmat egykor a legjobbakéival versenyzó

áttételekkel vala gazdagítandó. Mutatják ezt Ovid né-

melly elegiáinak forditásai, mellyek egyikével elsó fel-

lépésekor találkozunk, mutatják horatiusi ódái, de mu-

tatja egy toredéke is a Messiasból és némelly Szabó

Dávidhoz és Viraghoz, kik elsó példányai voltak a kezdó

irónak, intézett kolteményei. Teljes birtokában a nyelv
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nek, mellyen dolgozott, a formának mellyben elég kony-

nyen és nem csín nélkül mozgott , ó meg volt hivatva

maholnap Virággal , a classica iskola akkori elsejével,

szerencsésen versenezni. Azonban az olasz nyelv sze-

retete elcsábította ez útról. És az olasz irodalom nem

a maga nagyaival, Dante és Ariostjával kapta meg ót:

ó is, mint ugyanazon idóben Csokonai, az akkor még

fris dicsóségben s divatban éló zenés, udvarias, de egy-

szersmind édeskés, erótlen Metastasiónak lett áldozatá-

vá. Tizenkét színmúvét látjuk ót lefordítani a „császári

udvari koszorús koltónek," és pedig, a dalok kivételével,

prosában fordítani le, prosában azon koltót, kinek kol-

tóisége legnagyobb részt e hangzatos nyelvben, e zen-

gedezó versekben állt. Nem tartozik a konnyú feladá-

sok kozé koltót kotetlen alakban adni vissza úgy, hogy

a szellem el ne rbppenjen; bizonyos hatalma a formá

nak arra, hogy a koltemény az maradjon az ének se-

gedelme nélkül is : Dome Károly nem birt ezekkel, s

munkálkodása hatás nélkül maradt, jeléúl az elvétett

hivatásnak. A mit ezeken kivúl tett, vallási munkák át-

tételéból állt. Azon érzet tehát, melly Dbme pályájá-

nak végig nézésén kel, némi fájdalom a felett hogy, mint

annyi más, eltántorodott azon útról, mellyen nevét leg-

alább az irodalmi torténet lapjain halhatlaníthatja vala.

De a buzgalom, az ügyszeretet, a munkásság mellyet

kifejtett, megérdemli, hogy emlékezetét-áldva vegyünk

bucsút a jótékonyság mívei kozt elhunyt jelestól.
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GYÁSZBESZÉD GÉVAY ANTAL FELETT.

TARTAT0ТT iZ iCADEM1ÁRAN, JULIUS XII. MDCCCXLV.

Hol a szív annyira van érdekelve az adott tárgy-

tól, Tekintetes Academia, mint az enyém Gévay Antal

halála által, s a veszteség újsága súlyával még kettósen

vérzi a keblet: ott hiányzik a nyúgott tiszta felfogas, melly

nélkül a szónok kotelességét be nem teljesítheti. Engem

ugyan nem kotott hozzá semmi vett baráti szolgálat: ha-

nem, igen, maga az 6 megbecsülhetetlen barátsága, és ritka

jellemének tisztelete, mellybez szeretet csatlakozik, érdek

nélküli, mit táplálni vagy nem, nincs hatalmunkban, ba

nera kozvetlen és szükséges. Ki valaha szerencsés volt

találni barátot, kit így kellett szeretni, s ha e barátboz

még azon felül illy mértékben kottetett egy nagy ügy ér-

deke: méltatni fogja, Tek. academia! fájdalmamat, melly

nem engedé hogy elébb, és nem hogy úgy tiszteljem tár-

sunk kimultát, mint e hely dísze kivánja, s az ó érde-

mei igényelhetnék.
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Tizenhat éve, bogy Gévayt elószbr láttam. Egy iro-

dalom-tbrténeti munkám ismertetett meg engem véle, s

ennek birálata a bécsi irodalmi évkonyvekben ót énvelem.

Itéletei az enyéimmel részint egyezók, részint azoktól el-

térók voltak , s nekem ezek gondolkodásra nyújtottak ta-

nulságos anyagot, amazok brbmemre szolgáltak, s szol-

gált azon véletlen is, melly az ó elsó felléptével az én

nevemet szótte együvé. Régibb adattal életéból még ed-

dig nem bírok, ha kiveszem azt, melly szerint gróf Szé-

chényi Pál házában viselt nevelóség után, épen akkor,

lépett vala az udvari konyvtár alór rangu irnokai kozé.

E jeles intézet segéd eszkozei tették lehetóvé keleti nyelv-

tanulmányainak olly szerencsével folytatását, millyen si-

ker koronázta szakadatlan fáradozásait. Tudva voltak ezek

kevéssel utóbb keletkezett academiánk tobbsége elótt: s

így már ennek elsó nagy gyülése beiktatta ót a levelezó

tagok sorába, melly rendnek ó halálaig egyik lo dísze,

sót büszkesége, volt. Azon idóben ó, felszólítva általunk,

nagy buzgósággal munkálkodott a perzsa, torbk és ma

gyar nyelvek hasonlítgatásában ; s brbmmel emlékezem

1832-nek szép ószi hónapjaira, miket, ezen, és egyéb

érdekes tárgyak Tblott, eszméket cserélve vagy inkább

véve, majdnem mindennapi együttlétben vele toltottem

el. Az ész és szív ritka egyensúlyu frígyét állitá e ritka

jellem eló : a sanyarú tudomány, melly annyi buzgó mí-

velójét elszáríta, benne a mindenben részt vevó társalko-

dót, az élet és élemények emberét el nem ízetlenítette,

sem a szeretetre született keblet el nem hidegítette.

Ekkor tanúltam ismerni a legnemesb kedélyek egyikét;

e terjedelmes , sokoldalu s e mellett alapos tanultságot,

melly olly mélybe ható itélettel szbvetkezett. Megbecsül-
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hetetlen nyelvhasonlító jegyzékei halmokra gyültek. Kér-

tem, hozhassam el academiánk számára, mellynek készí-

tette: ó azokat osszefüggô munkává szerkesztve s feldol-

gozva kivánta ideterjeszteni, a mi azonban, fájdalom, tel-

jesedésbe nem ment. Kozbe jott t. i. egy más felszólítá-

sunk a bécsi codex leirása eránt, melly új studiumokra,

nyelvünk régiségei nyomozására vezette. Gévay e nevezetes

nyelvmaradványt a legnagyobb gonddal és húséggel nem-

csak leirta, hanem saját ügyelete alatt és on koltségein ot-

száz példányban lenyomva akarta az academiának felaján-

lani: mi csak azért marada el, mert az academia azzalNyelv-

emlék-gyújteményét kivánta megindítani. Nem tagadha-

tom, 6 némi érzékenységgel vette e kedveskedés el nem

fogadtatását. S félre tette magyar nyelvbuvúrlásait , s

azon mértékben fordult a historia felé. A torok torté-

netirókkal ismerkedvén meg kozelebbról, kiknek irásaival

Hammer gyújteménye ne\elte az udvari konyvtárt, meg-

gyózódott a felól, hogy hazánk torbk idószaka csak kis

részben ismertetik helyesen: majd észrevette, mikép az

akkori torténetek fél része a diploinaticai értekezódések

és kovetségek emlékeiben van fen : s elhatárzá magában

a torbk -magyarkor ezen oldalróli felderítésére egy olly

oklevéltár kozzé tételét, melly minden, az állodalmi tit-

kos levéltárban , valamint az udvari s egyéb konyvtá-

rakban, tobbnyire eredetiben , fenlevó országos levele-

zéseket és diplomaticai irományokat a legnagyobb hú

séggel és pontossággal kozolne. Némi figyelem-ger-

jesztesül , részint kisérletül is, 1837-ben három füzetet

tett kozzé: a XVII. század elejéról a gyarmati és szónyi

békekotések három nyelvü shasonhitelúcikkelyeit,mellyek

kozta magyar is foglaltatik; a XVI-ból Hobordánszky ne
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vezetes kovetségének leirását. Az e kiadások iránt tapasztalt

részvétlenség azon szomorú meggyózódéstszülék Gévaynk-

ban, hogy a tbrténeti érzék hazankban kihalt, s hogy ma

gyar címmel s elószókkal adni ki gyüjteményét annyi lé-

szen, mint azt ki nem adni. Mert — ki hinné — a két

magyar haza hét példányt vásárla e becses, és nemzeti

nyelvünknek koronkénti országos voltát büszkeségünkre

tanusító kozleményekból. Eltbkélé tehát, úti levelúl a tu-

dományos világba, német címet függeszteni e forrásgyüj-

temény elébe, mellynek tartalma külomben is deák, német,

francia, spanyol és olasz nyelven szóland. És csak e tekin-

tet, az elterjedésé t. i., birta ót a nem kevesebb mint

kilencven fúzetre tervezett gyújtemény illyképi megindítá-

sára, nem a veszteségé, mert erre nemeslelkúen el volt

szánva , elszánva t. i. hivatala után járó egész évdíját ,

míg él, e vállalatra áldozni. És megindult az, pár nélkül

irodalmunkban pontosság, hitelesség és külsó díszre; s

ot év alatt xi fúzetre nótt negyedrétben, mellyekben ugyan

annyi küldottsége foglaltatik I. Ferdinánd királyunknak

a torbk nagyúrhoz, az illetó utasitások, tudósító levelek

s egyéb hivatalos irományokkal együtt, hiteles eredetiek-

ból, legnagyobb részt eddig kiadatlanok, minden esetre

pedig hibátlanul elószbr kiadva. Tetemesen elósegítette

munkálatait 1 840-nek vége óta az austriai státusfócancellár

Metternich herceg bizodalma, ki barátunkat tudtan és

kértén kivül helyezte át levéltárnokul a titkos udvari és

állodalmi levéltárba. Még gyorsabban folyt a munka,

idókozben fontos historiai segédeszkozúl jelenvén meg

Budai Pasái is, és ezek már nem csak németúl, hanem

magyarul is, midón, fájdalommal kell említenem, eze-

lótt három évvel kozbe jott veszedelmes gégebaj egyszerre
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megszakasztotta fáradatlan munkálkodásait. Eleinte hosz-

szasban kelle szobáját órzenie, majd ahoz volt nyúgbz-

ve, hogy kincsbányáit, mellyekben nekünk aknászott, az

udvari konyv- és levéltárakat, soba tbbbé ne lássa. De

Gévay használta ez otthonlétét is. Ktizzé tette I. Ferdi

nand Itineráriumát, melly táblaalakban kimutatja ország-

lása egész idején mindennap hol tartózkodtát a nevezetes

fejdelemnek, tobb mint xiv ezer levéltári híteles adat-

ban : múlhatlan alapját Ferdinánd tbrténete új s birála-

tibb felépíthetésének. S újra aggasztóbb arcot von fel a

betegség. Sem szólnia, sem, nehogy szólásra csábíttassék,

mást bocsátania magához, nem volt szabad. Igy mult el

az 1843-ki 44-re nyüló tél: és hitvese, ki ót szerette

és tisztelte mint az mai nap csak regényekben festetik, s

kit ó bálványozott, lelke kínjaiban kevés hónap alatt meg-

ószült. Ismét jobbra fordultak a dolgok. Láttam ót, s

lelkét régi éberségében s munkásságaban; és most Jászay

kérelmére, ki ritka nap nem volt kbrülte, egyidóre félre

téve az Oklevéltárt, sajtó alá készíté a mohácsi vészt ko-

vetett elsó havakra tartozó, eddig ismeretlen emlékek

gyüjteményét, mellyek az akkori torténteket új világitásban

tüntetik fel. Oe reményeink hirtelen enyészni kezdtek.

Hitvese, ki jóságával mindeneknek, kik ismerték, szívé-

ben halhatatlan emlékezetet hagya, elbetegült, s annyi lel-

ki szenvedések által elókészítve csakhamar áldozata is lett

betegségének. Ott fekvék martius napjaiban kiterítve

lélek nélkül a nó, kinél nemesbet nem ismertem; s a ba-

rátok serege mondá: a férj nem sokára kovetendi ót. O

mert mi hasonlít azon lelki kínhoz, melly egy angyali

holgy elvesztését koveti! Gévay pedig, a már felüdúlt, a

már szinte felépült, megtort szívvel neje után szállt sír
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jaba, junius kilencedikén. Ez száraz és rbvid elóadása

azoknak miket Gévay munkált, áldozott, és szenvedett:

a mit munkált, mutatja melly veszteség a tudományra e

kora halál: mert ó még csak negyvenkilenc éves volt;

barátjai néma keserve pedig mutatja, hogy ó egyike volt

a legtiszteletesb halandóknak, kikkel fold ¡ kétes szeren-

cséü napjainkat az ég megáldotta.

 

9
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GYÁSZBESZÉD HOBLIK MÁRTON FELETT.

TARTATOTT AZ ACADEMIÁBAN, JULIUS XXVIII. HDCCCXLV.

Tekintetes Társaság ! Május huszonhatodika Hob-

lik Márton levelezó társunk munkás életének véget

vetett. Rbvid életrajza ez. Dec. 7, 1791. Igalon So-

mogy vármegye mezóvárosában születve, s otthon az ol-

vasás elemeibe avatva, iskoláit Kanosvárt kezdte, és Pé-

csett s a pesti egyetemen végezte, mindig kitünóleg tár-

sai kozott. 181 1-ben, húsz éves korában, bolcsészet ta-

nára, 1813-ban kir. táblai jegyzó, 1815-ben ügyvéd.

Igy képesítve jelent meg 18 16- ban Veróce vármegye

tisztujításán, bol második, majd 1822-ben elsó aljegyzó-

vé, 1823-ban másod tiszti ügyész, 1824-ben végre fóü-

gyész, s 1827-ben táblabiró lett. Ez idó óta s e minó-

ségben Hoblik egész halálaig folyvást s kitünó lelkisme-

retességgel és szorgalommal múkodott, s megyéje s en-

nek fónokei bizodalmát változhatatlanul olly mértékben

birta , bogy munkássága mint tagé és tollvivóé számos
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küldottségekben igényeltetnék, mellyek kozól miDt kitü-

nóbbeket a kir. drávaszabályozási állandó és a Zsiva irántt

országos bizottmányokat kivánom kiemelni. Tbbb e kül-

dottségi munkálatok kbzól sajtó által is látott világot, s

koztok az, melly a magyar nyelvnek Verócében elterjesz-

tését tárgyazá, s leginkább az 6 lelkes igyekezeteinek ko-

szbnhetó; szinte ezen állásában jelent meg tóle „Az eszé-

ki vagy drávaszávai csatorna védokai a szerémi vagyis ru-

nahávai csatorna ál okai ellen." De hagyjuk a koz

hivatali férfit, hogy azt, mit az irodalom érdekében tett,

elé soroljuk. Elsó dolgozgatásai a koltészet mezején mo-

zogtak : divatja szerint inkább az akkori idónek, mint va-

lódi hivatásból. Berzsenyi ragadta volt akkor el minden

barátját a koltészetnek : Berzsenyi volt Hobliknak is, nem

elóképe, hanem utánzasának tárgya olly mértekben, hogy

a szigorú de igaz Kolcsey elmondá, mikép az, ki úgy tisz-

teli Berzsenyit mint Hoblik, nem méltó a nagy koltó szel-

lemét felfogni. Keserú itélet! de elmaradhatatlan bünte-

tése annak, ki a szent lanthoz genius nélkül nyúl. Tbbb

líbszbnetet érdemlett ó azon részszel, mellyet egy koz hasz-

nú vállalatban, t. i. Húbner foldirati nagy lexicona magya-

rításában vett Fejér Gybrgy vezérlete alatt. Már Verócé-

ben letelepedve, üres óráiban folyvást híve maradt az iro-

dalomnak. A drama s a classica literatura lettek tanul-

mányainak kedvelt tárgyai. Amannak megkisértésére né-

melly erdélyi nagyok azon tetemes jutalma buzdítá, mely-

lyetDbbrentei Gábor eszkozléséból tüzének ki a két legjobb

szomorujáték megkoszorúzására. Hoblik „Kún László-

val" jelent meg a pályán, de siker nélkül. Ez nem csüg-

geszté el, sót újra látjuk ót az academia versenyterén is pá-

lyázni, a Valkói Amazon, s a Jugovicsok komoly, Ró

9*
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zsavár víg játékaival, s az elsóbbel dicséretet aratni. De

a kozépszerüségen túl ezekkel sem emelkedett. Még a

drámai nyelvvel sem bírt szerencsével megvívni : Berli-

chingeni Gbtz, mellyet Goethéból tett Altal, úgy, mint

tobbi említett színmúvei, kéziratban maradt. Ez lón sorsa

azon értekezésének is, mellyel az academia kérdésére:

„Mikép lehetne a magyar játékszínt Budapesten állandó-

an megalapítani?" vesenyzett, noha ez is méltónak talál-

tatott dicséretre. Ezek mellett Cicero magyarításával is

foglalkodott: a kotelességról írt konyvek, Cato, Lelius,

Scipio álma, a Paradoxonok, A polgármester-hivatali ké-

relemról, mutaták, mikép a latin és magyar nyelvet ha-

talmában tartja: de nem a múformát, s így világot ezek

sem láttak. Ellenben méltatast nyertek népismertetó dol-

gozatai a kozonség és academia elótt. Veróce ismerte-

tése a Tud. Gyüjteményben , népszokásokróli kozlései

a Tudománytárban jelentek meg, Szerém ismertetése

az academia által kulon kiadás végett lón elfogadva. —

Nem említve urbéri Enchiridionát, mellyet a dravai

kerület részére adott ki, academiai múkodéséról kell

még emlékeznem. És itt csak dicsérettel szólhatok a

szorgalmas, pontos, részvevó társról. Midón a Tudo-

mánytár még birálatokat volt magában foglalandó, Hob-

likra bizatott a horvát és szerb munkak ismertetése: ó

megfelelt felszólításainknak. Az eszéki sajtóra ügyelés

konyvészeti tekintetben az ó koréhez tartozott: nem

volt pontosabb tudósítónk halála napjaignálánál. A nagy

szótárból is jutott része : a horvát-magyar és szerb-ma-

gyar szók hasonlító oszveirása: ó lelkismeretesen járt

el e munkájában is. így nem késett az illetó korlevelek

kovetkezésében ritka szók gyújteményével s nyelvta
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nunkra tett jegyzetekkel ügyeinket elósegíteni. Ekkép

hálálta meg Hoblik az academia azon megtiszteltetését,

melly szerint ót, második nagy gyülésében tagul válasz-

totta, bogy lenne képviselóje és támaszpontja a magyar

ügynek a Dráva mellett, s tudósítónk azon vidékról min-

denról, mi, hogy a nyelvi és szellemi mozgalmak elót-

tünk tudva legyenek, érdekes lehet. S ezen tekintetból

Hoblik Márton, ha nevével nem emelte is az academia

fényét, de híven nyújtott kezet, hol munkásságára szük-

ség volt, s azéri megérdemli, hogy leghívebb társaink

kozott éltessük emlékezetét.



XXV.

MARCIBÁNYI ISTVÁN EMLÉKEZETE.

OlLETETT AZ ACADEMIA KOZ ÜLÉSÉREN, NOYEMRER XX. MDCCCXLV.

-30©-

Nincs szebb helyzet a hazafi életében, nagy te-

kintetü gyülekezet, a gazdagénál, ki megáldva az áldoz-

hatás boldogító hatalmával, megáldva egyszersmind a

nagynak és jónak szeretetével , jótevóje lehet az embe-

riségnek, s a nemzeti felvirulás onereú elómozdítója.

Adjatok hálát a sorsnak e szerencséért irány- és létadók

lehetni, míg annyi hú kebel vágyai kielégítetlen ham-

vadnak el, s aunyi nemes eró a tett mezején jobbotok

nyujtása nclkúl ellankadna. Nálatok az ohajtás akarattá,

a gondolat tetté Ieszen, a siker pedig a legbüszkébb és

érdemlett ontudattá. Tí azonítva magatokat a nemzettel,

érzitek ugyan ennek fájdalmait, de nem kis megnyug-

vást leltek annak tudatában, hogy erótok van annak

szelidítéséhez járulni; és érzitek annak brbmeit mint

a magatokét, s emeli kebleteket látása annak, bogy ez

brbmeket milliók érzik veletek, s ez orbmekhez tí al
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kotólag és segitóleg híven járultutok. Illy pályu végén

egy nemzet hálája áll lélekderítóleg halottas ágyatok

elótt, s dicsóség koríti koszorúival meghült halántékaito-

kat. Hivatva vagytok éltetni nagyot és szépet, hogy ma-

gatok is brokké éljetek.

Illy szép sors jutott míg élt, egy dicsó név fény-

koronája midón a sírba szállt, azou férfinak, kinek

midón e fényes korben megujítani készülok emlékezetét,

irodalmunk egy régi tartozását kivánom leróni. Marci-

bányi Istvánról fogok Önbknek beszélni.

Ha jeles elódok elszámlálása nevelhetné fényét a

Marcibányi István névnek, régi tbrténeteink lapjait ütném

fel, elósorolandó azon óseit, kik magokat a had és béke

múveiben kitüntették ; felhoznám Mártont, kit Hunyadi

Mátyás jutalmaira , Júnost, kit I. Ferdinand barátságára

méltatott, Zsigmondot, ki, mint torténetiró, tudomá-

nyosságának hagyta l'en egy szomszéd baráti nemzetnél

nyomait; említném elsó Istvánt, a múlt század kozepén

iskolai díjak alapitásával elómozdítóját a tanulói szorga-

lomnak; említném elsó Lôrincet, a mi Istvánunk atyját,

ki hosszu évek során át Csanád alispánja, a szegények

jótevóje, s a vallás áldozatos oltalmazója volt. Hogy

méltánylústokat ez érdemdús háznak kivíjam, ifjabb test-

vérét Imrét dicsérném, ki hú teljesítóje István vég szán-

dékainak, intézóje Ion az elsó magyar jutalmazó alapít-

ványnak; nem feledném Mártont említeni, kit mind-

nyájan úgy ismerénk mint a múvészetek lelkes párto-

lóját; nem az élók kozól ennek Livius fíát, ki atyja

konyvtárának egy becses részét az academianak ajánlotta

fel, nem Lajost, azon jutalom szerzójét, melly a magyart

az eddig legelterjedettebb népi tankonyvekkel látta el. Kie
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melném, miképen e ház nói sem maradának el a szép-

nek és jónak pártolásától. Majthényi Mária sugalló nemto

gyanánt álla második István mellett, lelkes holgy, s a

mi tbbb, a jóság angyala, munkás társa férjének jótétei-

ben, kovetóje a ludósok pártolásában; s legujabban Mo-

tesicky Vincencia, ki Lajos férje példáját kovetve, sót

nemes versenyben túlhaladva, évenkénti jutalmat alko-

tott, tartandót míg él, a magyar koltészet virágoztatá-

sára! De ha mind e nevek hazai mivéltségünk torténe-

tében nem állanának is, második István eleget tesz vala

maga, hogy a Marcibányi név abban órok legyen, és

kitorolhetetlen.

Született a derék hazafi 1750-ben, Csanád várme-

gyében, hol atyja Lórinc, kir. tanácsos, sok éveken át

viselte az alispáni hivatalt. Nevelését a nagyszombati ne-

mesi intézetben vette; szülói kora halála után az atyja

által alkotott elófiságba, és Csanádban megyei szolgá-

latba lépett, hol szinte alispán, majd a temesi kerület-

ben tartományi fóbiztos lett, melly helyzetéból mindazáltal

folytonos gyengélkedése miatt tornyai jószágára vonult

vissza, honnan nem sokára a Hora pórhada által elijesztve,

Pestre, majd Budára tette át állandó lakását. Elósorolhat-

nám a fejdelemtól nyert kegyeit, udvari, majd titkos ta-

nácsosi rangját, ha ezek egyebek, mint királyi méltányos-

ság jelei volnának. Mellózhetem itt az emberiségnek

tett áldozatai részleteit is : ki Buda felsó részeit bejárta,

megemlékezett Marcibányi lstvánról az erzsébeti apácák

kórháza elótt, mellynek éjszaki szárnyát ô éplté s alapítá

meg brbk idókre, egykorulag mindig húsz szegény nóbe-

tegnek ; megemlékezett az irgalmas szerzet kolostora elótt,

mellyet ó szinte építe, s nem csak 24 kórágygyal láta
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el, hanem azt á régi hírú császárfurdó birtokába téve,

brokremegis alapíta. De mellózve, mondom, ezeket, s szá-

mos hasonlókal, mikról Trencsény, és Pozsony, és Csanád

beszélnek, azokra kivánok térni, miket tudomány s nyelv

koszbnnek nékie. Háza nem egyedúl a szenvedó embe-

riség biztos menhelye, de tobb tudós férfi gyüldéje, kü-

lonféle tudomány- s múvészeti kincsek raktára volt. A

Kovachichok és Révaiak, Szekérek és Verseghyek nem

csak nyájas fogadtatásban , hanem hazafiúi segélyekben,

tudományos foglalatosságaik elómozdításában is része-

sültek. Nem egy hazai és magyar irodalmi termék viseli

a Marcibányi nevet mint védurét homlokán. A nemzeti

museum múkincsei elótt megállván, s szemlélvén a koltó

Zrínyi csáktornyai múgyújteménye drágalátos maradvá-

nyait, szemlélvén e sorát a mult századok jeles múdarab-

jainak, e pompás tálcák és bilikomok, edények és kor-

sóknak, ez ékszerek és fegyvereknek, faragott és bntott

képeknek, drágáknak majd régiségok, majd a historiai

név vagy esemény által, melly eredetokhbz tapad, drágák

nak ízlés és múszorgalom, s tobbnyire azon nemes ércek

s egyéb anyagoknál fogva, mellyekból készültenek : min-

den lépten a tudomanyszeretó gyújtó emlékezete kél fel

lelkedben, ki roppant áldozatokkal horda ossze azokat

budai háza kincstárába . mellynek díszes készülete mind

maig változatlanul látható, becses tartalma pedig utódai

által nemeslelküleg a haza oltárára tétetett. Elódei nyo-

mán haladva, nevezetes díjtókével gyarapítá a lévai tano-

dát, és segéddíjakat hagya Pesten néhány ifjúnak a ta-

nulói szorgalom élesztésére ; bolcs elórelátással mege-

lózve korát, kivánta az édes nemzeti nyelv terjesztését

az elsó oktatás utján elómozdítani, s a haza fóvárosá
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ban elsó alapított elemi magyar iskolát s magyar egyház-

éneklót, példát adva, melly késó és kevés kovetôkre ta-

lált. Annál serényebb vala ó mások nagy példái koveté-

sében. Szép idószaka az a magyar torténeteknek, melly-

ben kozel fél század elótt a hon belsó nyugalma s külsó

bátorsága egy nyugoti nagy nemzet mozgalmai által koc-

kára téve, a magyar lelkesedés hon s fejdelem mellett

nem szép szókban, hanem tettek és áldozatokban, nem

hirtelen gerjedve s ellohadva ismét, hanem a veszély

napjai utolsójaig kitúrve, lángolt. E szép idó torténetei

minden részleteikben megírva még nincsenek, nincs elé-

sorolva, mint igyekvék nagy és kicsiny, gazdag és sze-

gény minden eróket a koz szükség hatalmába adni. Ott

álla Marcibányi István is az áldozók kozt, emberrel, ele-

séggel, pénzzel segítve a hadi testet; de ott álla azok

kozt is, kik Festetics Gybrgygyel a jovendóbe nézvén, az

ez által elószbr gondolt magyar hadi academiának alap-

jait vetették meg. Ötven ezer forintot teve ó a királyné

btven ezeréhez: két tanûr díjazására vala kész, ha az ok-

tatás a nemzet nyelvén folyand: s e végre felvállalá a

szükséges hadi tankonyvek kiállíttatását; melly ohajtásá-

nak hogy a gyors kivitel példájával annál hathatósb nyo-

matékot adjon, Szekér Alajos, egy e részben más ha-

zánkfíai felett azon idôben tudományosan kimívelt tábori

pap által, a hadi ludományok kézi konyvét idôkozben el-

készíttetvén, azt az 1807- és 8-ki országgyülések alatt

két kotetben, saját koltségeivel, a hazának be is mutatá.

Sikert az idó még mind eddig nem érlelhetett. De húzó-

dott az annyiszor, s József halálával tüzesben mint va

laba indítványozott magyar academia ügye is, mellybez

hír szerint otven ezer ezüst forintot volt adandó, húzó
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dott a tudományi tárgyakban munkálkodott országos kül-

dottség zold asztalán; mintha irígylené a sors e nemes

hazalitól a dicsóséget, hogy annak elsó alapítója Iegyen,

az academiától, hogy egy embernyommal korábban ser-

dúljon életre. Mert ó, midón épen az emberi nemzet

torténeteit iratá Verseghy Ferenccel, s miután számos

jótékony, s az elsó magyar irodalmi alapítványt nemze-

tének brokségúl hagyá, 18í0-nek utolsó napjaiban el-

húnyt, nagylelkü tettekkel fejezvén be nagylelkü tet-

tekben gazdag életét.

Illy élet, nagy tekintetií gyülekezet, a halállal be-

végezve nincs. Megórzik azt hatasukban azon munkák,

mellyek pártolásának tartoznak lételokkel: meg nyelvünk

nemtóje azon fiatalokban, kiknek az ó gondoskodásából

nyílik évenként alkalom és mód az uralkodó néppel bssze-

olvadni; meg a betegek hálakonyúi, kik bajaik enyhül-

tét vagy egészségok visszatérését naponként az ó jóté-

teinek koszbnik; meg mindenek felett azon élófa, melly

sírjából sarjadt fel, hogy idóról idóre nemes gyümolcsei-

vel gazdagítsa tudományosságunk tárát, hogy árnyában

az irodalom emberei koronként megnyughatva, új mun-

kásságra buzdúljanak. S ez élófa azon irodalmi alapít-

vány, mellyról mielótt tárgyamtól meg\álnám, ünbkhez

szólanam kell.

Az academia felállásához nem volt remény, midón

Marcibányi István élete hanyatlani kezdett. És megszü-

lemlék benne egy jutalmazó intézet eszméje, melly az

anyagi díj mellett ama nemesebbel, a koz kitüntetés arany

almájával éleszsze a nemzeti nyelv ismerete tudományos

kifejtését, s az irodalojn lelkesebb kimüvelését. Imre,

István ifjabb testvére lón az elhunyt szándékának ma
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gyarázója. Évenként egy kérdés vala kitüzendó, a nyel-

vet illetó: és pedig, mert az alapító elótt az akkori idót

olly élénken mozgató nyelvujítás kérdése lebegett mint

életkérdése nyelvünknek, egyenesen erre vonatkozó: ezen

kivúl a legjobb magyar elmemú vala megkoronázandó,

mellyet minden év hozand. Az intézet a nádor védelmébe

ajánltatott. És mondjuk meg itt, mit elhallgatni biln

volna a historia ellen. A nádor szeretettel karolta fel az

eszmét, s e díjhoz ama másikat ragasztá : a koszorúk

onkezú kiosztását. Azon idóben, tisztelt gyülekezet, tette

ó azt, mellyben a magyar iró a nagy seregtól ábrándo-

zónak, szeszélyból inkább mint okos számolásból cselekvó

küloncnek tekintetett, s olly ügyérti fáradozásai, mellyet

áldatlannak bélyegze a sokaság. szánakozásra inkább, mint

részvétre vagy épen dicsóitésre tarthatott számot. A ná

dor tudta mit teend a kisded jutalom is, ha annak a

sokaságra olly igen ható fényt kolcsbnbz. Megnyitotta

magyar Musánknak, ez addig árva leánynak, saját gondjai

alatt a versenytért, mellyen hósei pályaágakat nyerheté-

nek, s nyerheték azt fejedelmi kézból elószor. mióta e

nyelv él a hazán. Kbz bizodalomra méltó férfiak voltak

a verseny birái. 1817-dik évi nov. 23-ka azon emléke-

zetes nap, mellyen Pethe és Virág vevék el ünnepélye-

sen az elsó nyilványos jutalmakat, a dicsó pártfogó ak

kori gyásza miatt nádori biztos kezéból ugyan; de már

három évvel utóbb, az egyetem palotájában, saját szüle-

tése napján, Ferdinánd fóherceg s tobb országnagyok-

tól korülvéve maga nyujtotta át nadorunk a jutalmakat.

a nemzeti nyelv buzgó mivelését hathatósan szivbkre

kotvén az azokra méltatottaknak, kiknek sorában kettós

koszorút nyerve állt ilju erejében azon férfi is, kit ma el
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nbki székünkben tisztelünk. Újra három évvel utóbb e

terem látta a nemzeti ünnepet, s ekkor a királyi férfiak

mellett asszonyaink elseje, a nádorné is, megjelent hol-

gyei koszorujában, intó szellemúl, miszerint a l'érfi eró

egyik leghatalmasb serkentójét a nóvilág buzdító részvé-

tében találta mindenha, s kell hogy találja a magyar is

a maga nóiben. Lángoló arccal, a legszentebb brbm

konyúi kozt látta a magyar a trón rokonai által nyel-

vünket és irodalmunkat felekezeti pirító állásából kie-

melve elószor valóban nemzeti felmagasztaltatásában.

Ott álltam én is, még kezdó iró, az ifjuság elsó

tüzében, lelkesedve a megható ünneptól, s azon erós

hitet fogadva kebelemben , hogy azon ügy, melly a haza

legmagosbjai által felkarolva érdemtárgyul túzetett ki.

az idó általános mostohaságán utóbb is gyózni fog.

S volt-e látója egy, e valóban emeló jeleneteknek,

ki nem illy érzésekkel telve el, tért honn, s kinek,

utóbbi borús órákban, a részvétlenség, sót gúny, a

koronkénti reménytelenség és csüggedés óráiban, mily-

lyen még elég kovetkezett bé, e nagy napok emlé-

kezete vigaszt nem nyújta, és bizodalmat?

Nem folytatom részleteit az utóbb torténteknek.

A mit hittünk és reményltünk, a nemzet kitúrése s feje-

delmeink kézfogása által valósággá lón. De ki fogja

feledni, hogy e kitúrés tényzói kozt az irodalom mindig

elókeló helyt állt, az irodalom pedig a Marcibányi ko-

szorúiból is vett bsztont és erósodést.

Ilálát mondok tehát emlékezetednek, nagylelkú

hazafi, ki korod jobbjai kbzt egyike a legjobbaknak.

meg nem húló szeretettel, nem csüggedó reménynyel,

folytonos áldozatok kozt, életedben és halálod után,
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élesztéd azon szent tüzet, melly a míg lobogand, a

magyar sem megszúnni, sem, a mi még sokkal fá-

jóbb volna, magához méltatlanná sülyedni nem fog.

E kisded zold szigetet, míg a te szellemed azon ki

nem hal, sem vihar, sem habtorlat nem sodrandja

el, és neved jó hangzatú leszen rajta, s a munkás

honszerelem nevé maradand mindenkor.
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f.YÁSZBESZÉD HORVÁTH ZS1GMONP FELETT.

TARTATOTT AZ ACADEMIAВAN, DEC. XXIX. MDCCCXI.V.

Tekintetes Társaság! Horváth Zsigmondban, ki-

nek emlékezetét ma üllom, intézetünk egy hasznos tag-

ját vesztette el. Hivatalánál fogva olly vidékre téve,

melly idegen befolyás által nyelvkincse sajátaiból egye-

beknél kevesebbet veszte, a szép Balaton koré: 6,

mióta academiánk a vidéki nyelvelemekre függesztette

figyelmét, folyton és olly gondosan szemelgette bssze

mind azt, mi külbnos s más tájaktól elütóleg él a nép

szólásában, hogy a M. Tájszótár, sót a most világot lá-

tandó új kotet is, buzgósága és szemessége emlékezetét

majd minden lapon fentartja. O maga, a késó hír sze-

rint, már October 17-kén szúnt meg élni. Pillantsuk át

pályáját, s lássuk mi lett korülményei kozt, ki annál

talán sokkal tobb lehetett.

Született Horváth Zsigmond Kis-Kbcskon, a szép

Kemenesaljának egy kies helységében . 1782. junius 21 .
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A gyermek és ifju oskolai szorgalmát Sopron látta, s

már itt és ekkor fogadá, Kis János buzdító példája által

élesztve, kebelébe a hazai irodalom szeretetét. Egyházi

hivatalra szánván el magát a húsz éves ifju, az akkor

híres jenai egyetemre koltozbtt, hol tauítók alatt, mint

Paulus, Murezoll, Schmid, Voigt, Ulrich, Schelling,

szeretettel és szorgalommal élt két termékeny évet tu-

dományos kiképzésének. Mivelódésének forrásaul azon-

ban nem csak az iskola és konyvtár teremei szolgáltak:

ó el ohajtá magúról mondhatni egykor ez ismeretes sort:

qui mores hominum multorum vidit, et urbes, és szún-

idókozeit a Németországban akkor még inkább mint

most divatos és mindeneknél tanulságosb gyalog utazá-

sokra fordította. Olly fogékony fiatal kebel, mintHorváth

Zsigmondé, nem élhete Jenában, a nélkúl hogy a né-

hány órányira fekvó akkori német Athenaet, Weimárt.

ne lássa, ne lássa az irodalmi nagy Iriúszt, mellyre Német-

ország, míg német élend, büszkeséggel s a szép arany-

kor olly hamar elmultának fájdalmával nézend vissza

emlékezetében, ne lássa Herdert a koltó bolcsészt, és

Schillert a bolcsész koltót, és Goethét, a» koltot és bol

csészt: ó látta, és utóbb, az Athenaektól olly messze

eso csendes rejtekében is brbmmel éldelte szellemmú-

veik társaságában ifjukora Iegszebb napjait. Erfurt sem

maradbata el, az egykori nagy csuklyásbarát kisded

cellájával, mellyet felekezet és nem felekezet embere

egyformán folkeres, s illetódéssel az, bámulással ez, áll

meg a kevés lépésnji hajlék küszbbén, hol szívet épitó

dalokon kivúl világokat rendített eszmék fejtekezének ki

egy maganyaban magával küszkodó szegény barát lelké-

ból. Hogy ne fussa végig társuuk fiatal léptekkel e sotét
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folyosót, a haláltáncot ábrázoló képsor kozbtt, hogy

szemlélhesse o >s mestere húlt helyét, mellyet a mi

korünkben levó kevesek kozt is nem kevesen kedélyes

érdekkel szemléltünk? Hogy ne sietett volna fel a leg-

szebb vadonnak szép varába, a wartburgi vár teremébe,

hol reformatora a szent irás áttételével toltotte rejtezése

napjait, s a kisded kápolnába, hol századokkal elébb egy

magyar királyleanynak a jámbor Erzsébetnek imái szent

helyén, a reformator vasárnapi beszédei zengedeztek? De

vonta ót lelke mindenhová, hol a jó, s az igaz , és a szép

széket von. Boldog napjai voltak, mint on maga jegy-

zé fel, miket a herrnhutiak munkás és békés gyarma-

tában, Dietendorfban, tolte el, s életok, formáik, er-

kolcseik nem csak figyelme, de méltánjlása tárgyaivá is

lettek. Felkereste a neveléstudomány hósét, a nemes

Salzmannt is, teremtménye kozepett, Scbnepfentbalban,

s orbmmel és bámulattal hallá tanait saját ajkairól, s

látá intézetét, melly olly mély nyomokat hagya nem-

zeténél. Felkereste hazánk, de még inkább a csillagos

ég fiát Zach Ferencet seebergi observatoriumában, s

mint foldie az idóvel fukar tudóstól társalkodására mél-

tattatott. És Cassel mükincseivel, és Gbttingen, az iste-

ni Gbttingen egyetemével és konyvtárával , academiájá-

val és nagy embereivel, Góttingen — kicsoda, ki az új

világ Alexándriájában volt, emlékezhetik reá vissza lelke-

sedés nélkül? — elbocsáthatá-e ót lelkesedés nélkúl, ki

fogékonyságra s szorgalomra hasonló volt a legjobbak-

hoz? Ilegensburg látta 1804-nek ószén az eszméi s fel-

tételeitól lángoló ifju férfit folyamának hajóira ülni, s

a Tábor hidja, partra szállani. Még a császari várost

kalandozá be társunk, s nézé nevezetességeit, s átlépé

10
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Fozsony felett a rég nem látott bazai határt : a levegó

pedig mellyet itt szívni kezde ismét, csakhamar érez-

teté vele hogy álmai, mellyekkel a míveltség bonában

jovendójét megnépesítette, aligha nem álmok maradand-

nak. Életbe kelle lépni; a nevelói pálya fogadta, melly-

ról 1806-ban az egyházi vette által, midón a csengei

ev. gyülekezet Ielkipásztorául választatott, honnan tizen-

nyolc év mulva Kóvágó-Ors hívta át. Nem hiányzott mí-

velt házak társalkodása, sem rokon keblü ügyfelek buzdí-

tásai : de azt érezte Horváth Zsigmond, hogy egy bnfej-

lódésü tudományos kor feltételei itt még nem léteznek.

Sem a szükség, sem az eszkozbk mibenléte külfoldi

elóképei kovetésére nem bsztonzé, sem képesíték. És

elvegyúlt lassanként Horváth is, annyiakkal együtt, kik

jobbra valának rendeltetve tehetségeik által, azok kozt,

kiket isten nem íhletett meg. És így csak szorgalom

gyümolcseit hagya maga után. Kis János felszólítására.

s részint ennek Utazási Tárházában, Cook fold kórúli

utját, Macartney chínai, Meermann éjszakeuropai uta-

zásait vettük tóle; továbbá Amerika leirását a legjobb

forrásokból dolgozva , természettudományi és philoso-

phiai értekezéseket, kevés évek elótt egy kellemetes

torténeti olvasókonyvet az ifjuság számára : de kiadó

nem léte miatt, kéziratban maradának két terjedelmesb

munkáján , az egyházujitás torténetén s az egyházszer-

kezet kézi konyvén kivül, tbbb kotetnyi egyházi beszé-

dei is, mellyeket — forgatám azokat — mint egyéb

munkáit, konnyú s érdekló elóadás ajánlanak. Kitün-

tetései, mik bivatala korében s azon túl érék — egy

házi jegyzóség, esperesség, egyházi s megyei küldottsé-

gekben tollvitel, táblabiróság, academiai tagság — nem
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emelék a valódi férfi becsét, de igen is bizonyíták,

hogy rokonszenvet és bizodalmat koltott azokban, kik-

kel érintkezett, vagy kik elótt munkáiból ismeretessé

lett. A bolcsészet az, mellyhez, míg Németországban

volt, leginkább vonzódott: torténet és népisme a két

szak, mellyben koztünk is, de szerencsésb és buzdítóbb

korületekben , kitünendett; így ó el lesz feledve, de az

irodalomtorténet a helyen, mellyet egy áldatlan kor-

ban* elfoglalt, ôt is javalással fogja említni.

10*
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GYASZBESZÉD KIS JÁNOS FELETT.

TaПTATOTT AZ ACADEMIAВAN MARTHS IX. MDCCCXLV1.

És letùnnek, Tekintetes Academia, lassanként azon

férfiak, kiket e század a multtól brbkolt, kik jelenkori

irodalmunk bolcsójét korülállva az újdon születettet ápol-

ták , nevelték, s nagyra nóni segítették. S letúnt az

érdemesek Iegérdemesbike , к i fényét nem a fényben

haneт hasznalásban kereste mindenha, s azért az igaz-

ságos maradék elott úgy fogja sok név ragyogasát el-

homályosítani, mint ama jótékony meleget árasztó feje-

delme az égi boltnak a tündokló de hideg csillagok

nagy seregét. Kis Janos túnt el kozólünk, kinek ne-

vét gyermekségünkben halloUuk, mint férfiak tiszteltúk.

s míg clünk, hiszem, sót tudom, áldani fogjuk mí, és ál-

dani kik utánunk jbendenek. Kis Jánost gyászoljuk, Urak,

mert gyász koveti sírjába azon hazafit, kit vég napja

még lelkieróben, még munkásságban lelt, ki fejét a ké-

nyelem vagy pihenés párnájára még le nem hajtá, ha-

nem, hasonlólag a hit katonához, ki harci munka ko
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zepett a csatatéren fejezi be pályáját, ugy szólván iró-

tollal kezében roskadt bssze faradt korának terhe alatt.

Kis János életében semmi nevezetes nincsen. Az,

mivel 6 bennünket érdekel, munkálkodásai nagy serege

s a hatás, mellyet irodalmunkra , s kisebb korben az

erkolcsiségre, gyakorlott. Egy jámbor paraszt gazdának

fia, szüléitól vette egyszerú de vallásos és erényre el-

készító nevelését. Imádkozni és olvasni jó anyja, írni

atyja tanítá. S a kis pórfiú lelkén hamar valának egy

l'elsôbb rendeltetés nyomai láthatók, az eke és marhaól

kevesbbé vonták ót, mint a téli iskola, melly egész lé-

nyét elfoglalta az ismeretek e sovány csalétkével. Pap

és tanító megmondák az apának, bogy a Oút iskoláztat-

II i kell, s az minden nélkülozhetó filléreit, egykor olly

jól kamatolandókat a hazának, Sopronba küldozgeté,

hol János lelkes tanítók, s koztok Schwartner szere-

tó vezérlése mellett a szorgalom kilenc évét toltotte el.

Itt és illy befolyás alatt szerette meg Kisünk az ó vi-

lág classicusait, mikkel ó kelt és lenyúgodott egész éle

tében, s mik lelkére a higgadtság és nyúgalom azon

nemes bélyegét nyomák, melly életét úgy mint kolté-

szetét mély de csendes folyam tiszta túkre gyanánt tün-

teté fel. Elsó nyomtatott koltói próbatétei tizenkilenc

éves korába esnek: alkalmi darabok, nem egyéb, de egy,

tanítói eránt háladatos tanítvány meleg érzéseinek kiára-

dásai. 1790-ben a szép reményeket élesztett de korán

elhúnyt Németh Lászlóval alkotója Ion a soproni társa-

ságnak. melly btvenbt évig állott, s férfiakat adott az

irodalomnak mint Lakos és Horváth Zsigmond, Ber-

zsenyi és übbrentei, legkozelebb Székács és Vajda,

s tobbeket, kik mint irók vagy pártfogók a literaturá
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nak hú szolgálatokat tettek. £ társaságban koronként

eloadott munkái kozt vala Lowth angol koltó eredetie

után készült elsó nagyobb kolteménye: „Hercules vá-

lasztása" is, melly az irodalmat szeretó figyelemmel

kíséró gróf Széchényi Ferenc tetszését megnyervén, en-

nek eszkozléséból Bécsben 1791-ben megjelent. Ez

évben járta meg Kisünk Németh Lászlóval a haza na

gyobb részét, s tiszteló kegyelettel keresé fel a ser-

kenó irodalom munkás híveinek küszbbeit, bonnan nem

csak tapasztalásokkal rakodtan, hanem lelkesedésben is

megedzve tért haza a két barát, s meglepetéssel és

brbmmel vevé Kis Széchényi Ferenctól azon buzdító ju-

talmat, melly külfoldre menetelét annál lehetóbbé tet-

te. Gbttingen és Jena fejezék be e szerint a gazdag

reményeket koltott ifju tanuló éveit. A haza jovónek

tbbbféle szerencse nyílt: 6 a gyóri tanítóságot válasz-

tá, de testalkotása három év mulva arra határzá ót.

hogy kevesbbé fárasztó hivatást fogadjon el. És így 1796.

óta , tehát félszázadon keresztül , hitszónokként látjuk

Kist tbbb helyein a dunántúli kerületnek munkálódni.

melly hívatalához 1812-ben még a superintendensi rang

fénye és terhei járultak. Alig váltá fel a naponként

hat órai tanítással súlyos és fárasztó oktatói tisztét ama

másikkal, szakadatlan munkássága által legott a haza

legtiszteltebb irói kozé sorolva látjuk. A szúk tér .

melly beszédemnek engedtetett, tiltja Kisnek tobb mint

hatvan kotetet és húsznál tobb fúzetet tevó munkái

ismertetését, tiltja azon húsz folyóirat megnevezését .

mellyeket tobb százakra menó adalékaival nevelt és be-

csesített; de a nevezetesbek megemlítését koveteli az

elhunytnak emlékezete. Kis munkálkodása hat elóke
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lóbb irányt mutat. Képzó és ifjusági munkákban szü-

kolkodbtt irodalmunk : ó harminc év alatt húsz kotet-

nyi olvasó és oktató konyvet adott, leereszkedve egy-

felül a koznépig, másfelül a levelezó konyvig. Hitfelei

az újabb szellemben szerkesztett vallási konyvekre szo-

rúltak, s Kis ada kátét és imás, predikációs és énekes

konyveket. Utazásai kozben megtanulta becsülni a nép-

és tórténetisme hasznait, és Kis folytatá Gvadányi fél-

benszakadt világtorténetét, s két rendbeli utazási gyúj-

teményt adott. A classica literaturát Kis a nemesebb

kiképzés egyik fóbb eszkozének tekinté mindenkor: 6

ez irányban orok hálát érdemló munkásságot fejte ki:

uda mythologiát Damm és archáologiát Eschenburg után,

kozre bocsátá de-Theis terjedelmes munkáját a romai

életról, megmagyarítá egészen Persiust és Juvenált. Sue-

toniust s Eutrol)ot, s némelly múveiket Plutarch, Te-

renc és Ciceronak, Horác és Tibull, Quintilian és Se-

necának : míg folyoiratokban tudománytorténeti és szép-

tani cikkelyek áltul hata a humaniorák terjesztésére,

s irodalmunkat Blairrel, ez eddig legterjedelmesb és leg-

tartalmasb ástheticai kézi konyvünkkel, gazdagítá. A

szépirodalmi pályán hallgatok pusztán mulattató irásai-

ról, s az elsó almanachról. mellyet irodalmunk birt,

Kisünk Zsebbevaló konyvéról: hanem koltói múkodé-

seit említem, mikkel kezdte s mikkel bevégezte nemes

pályafutását : e szép dalokat, mellyeknek bájos kontb-

sében az bszves , a vég nagy lecke : Szépet a Jóval !

Ez vala vazlata Kis irói tetteinek, midón néhánv

meghitt barátai 1839-ben irói félszázados ünnepét ke-

gyeletes megemlékezésben üllotték. De Kis nem csüg-

gedve, hanem új eróvel folytatá azota is, mit soha
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félbe nem szakasztott. Soproni Estvéiben új gybngyb-

ket tett le, miket a külfoldi irodalom tengeréból ho-

zott fel : koztok Ovid Elváltozásainak gybuybrú kidolgo-

zását. A Kisfaludv-Társaság tagul üdvozli : s ó kezet

fogván ifjabb társaival, meglepó cselekvóséggel mozdítjn

eló céljait: Lougín, Anaximén és Aristoteles széptani

múveik megszólamlanak e teljes, világos és szép nyel-

ven, melly Kisnek éveivel szépségben és eróben nem

fogyott, hanem novekedett. És, hogy necsak irásai ha-

nem élete is kihasson nemzetére, kihasson a késóbb

idókre is , egy hagyományt vala nekünk ifjabbaknak

hagyandó : hosszu élete emlékezéseit! s ime e tanul-

ságos mil kiadásába látjuk belé halni nem véletlen,

de nem kisebb fájdalmunkra ! mert az aggastyán ha-

lála most is idó elótt foszta meg bennünket egy je-

Ies élettól.

Mind ezek hangosabban beszélnek, tisztelt Társa-

ság! mint képesek azon megtiszteltetések, mikben ré-

szesült. G. Festetics Ignác, atyját jobbágyi terhei alól

menté fel; Jena hittanári koszorúval, a Felség nemes-

séggel és egyházkerülete folyamodására tanácsosi rang-

gal, az academia s a szépirodalmi intézet oklevéllel,

megyék táblabirói címmel ékesíték érdemeit, de nem

becsesbítheték. O leláldozá az eredetiség fényét, hogy

azon sok és sokféle szükségeket pótolbassa, mellyek

sürgetóbbek voltak eredetiséggel kérkedó múveknél. Ó

nem szégyenle napszámos lenni olly hazában , hol a

napszámoságra olly nagy a szükség, és olly kicsiny a

kedv. O a jelent kivánta inkább szolgálni, mint a jo-

vóben fónyleni ; és irodalmunk épületében sok kó a

Kis János lelkéról teszen tanuságot. De e kovek nél
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kül ez épület nem kelend fel illy eróben és szépség-

ben: s azért míg ez áll, vele él Kis János nevének

emlékezete is, mint ki a leghívebbek, a legjobbak, s

ezek kozt a legszerényebbek kozé tartozott. Az 6 szel-

leme, erénye, igénytelensége és tettereje legyen velünk

mindenha, s bizonyos jutalmunk a haza felvirágozása

lesz.
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GYÁSZBESZÉD VAJDA PÉTER FELETT.

TARTATOTT AZ ACADEM1ÁRAK , APRIL I. MDCCCUVI.

Urak! Késón bár, de azért нem csekkélyebb rész-

véttel szólalok meg azon társunk felett, kinek nemes

feje btven nap elótt szállt a hideg fold alá : Vajda Péter

felett. A mit róla tudunk nem sok, s az is fájdalmas.

Szegény szùlék gyermeke, Vajda maga volt gyermek-

kora ota maga magának táplálója úgy, mint nevelóje és

képzóje. Tanulmányai és korán megkedvelt irói asztala

mellól nem életvágy, nem az ifjuság brbmei vonák el,

hanem a mindennapi kereset keserú szüksége. Az aca

demia 1837-ben tisztelte meg oklevéllel, a Kisfaludy-

Társaság 1841-ben: de e kitüntetések, mert anyagi

segedelem nélkül jártak, ót bizonytalan s függó álla-

potjából ki nein ragadták. Azon munka is, mellyel e

tisztelt testület bizta volt meg, Cuvier nagy állattaná-

nak áttétele, bár bozzá tisztességes jütalom csatolta
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tott, miután ez sem pontosan, sem folytonosan nem

járhatott ki, elvesztette nagy részét batásának, sót maga

a munka folytatása is biztosabban jovedelmezó foglal-

kodások megett hátrálni kénytelenült. És így mint az

elótt, úgy academiai elválasztatása után is Yajda nem

keble istenét kovetheté munkálódásiban, nem bizonyos

állandó célt tarthatott maga elótt, mellynek magát lel-

ke egész erejével oda adhatá : hanem azt és úgy kelle

úznie, a mit és a hogyan a fó, t. i. az élet kérdése,

kivánta. És így, mint egykor, midón még Hippocrat

iskoláit járta, utóbb is, midón koltói szelleme legszebb

erejében kezdett fejledezni, hazi állapotjait idót s lel-

ket oló szerkesztósegédi hivatalkodásra, s nem kevesbbé

idót s lelket íjló magánoktatásra volt kénytelen támasz-

tania. Mostoba sors, Tekintetes Társaság, s nem any-

nyira reá nézve, ki, mint valóságos életbolcs, minden

helyzeteiben meg tudott nyugodni, s idejének kevés

fenmaradó virágaiból mint méh minden para mézet ki-

színi: de mostoba irodalmunkra nézve, melly nem ér-

heté meg, hogy Vajda azzá legyen, s neki azt nyujt-

hasson, mire lelke erejénél fogva, ha szerencsésb kor-

nyületek ápolják, meghivatva bizonyosan volt. E mel-

lett, a mi minden erós és kifejezett egyediségeknél úgy

vagyon, épen azon tehetség, melly elónyeinek volt kút-

forrása, kútforrása lett hibáinak is. Vajda kiválólag

koltói természet volt, szinte úgy nyelvben és philoso-

phiában, mint a társadalmi és természeti tudományok-

ban, sót az életben is: s épen ez nem engedé ót elég

tisztán látni a tudományban, ez vonta reá azon saját-

ságos elfogultságot, mellyel az életet nagyban, a poli-

ticában t. i. úgy, mint kicsinyben, a mindennapi téren,
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tekinté, de melly, azon jó szív és nemes emberiséggel

párosúlva, mi iît olly becsültté a melly egyszerüvé tet-

te, i 1 1 y szeretetre méltóvá hagyá lenni. S miképen nála

a tudományt és életet koltóiség hatotta át, úgy volt

viszont koltészete áthatva tudománya és philosophiájá-

tól : mi annyira лem hiba, hogy a melly koltészet nem

illyen, legnemesebb hivatását, a szebb emberiség kifej-

tését, nem létesítheti soha : de hiba , ha e szellemál-

lapot müvészi eszméletre nem bontakozik : e nélkül soha

onálló formákra kitisztulni nem fog. S ez volt Vaj-

dánk sorsa is : minél gazdagabb és erósebb volt az

anyag, annál hatalmasabb formáló kéz kell vala, s ki

merné állítani, hogy, ha neki puhábban veti meg ágyát

a gondviselés, s idó és alkalom müvészi tudományokra

jobban kedveznek, e nehéz célt el nem éri, s hazánk

elsó rangú tankoltójévé nem leszcn ? Épen ezért tolt

el engem fájdalommal Vajda pályajának átgondolása:

neki a természet mindenkép, sokkal kevesebbé kedve-

zett a vak torténet, mellynek jóvoltira az olly szelle-

mek, millyen Vajdáé volt, mások felett látszanak uta-

sítva lenni.

Nem sorolom eló dolgozásai hosszu rendét. Min-

denik megtette idejében a maga hasznát, s hatott vagy

hiányt pótolva, vagy ébresztóleg és elósegítóleg. Termé-

szettudományi nem annyira értekezései mint elmefuttatá-

sai sokszor meglepó pillantást hagynak vetnünk e lélekte-

len koz anyánk nagynemú rendszerébe, az él és mozog és

lélekzel lelkünk szemei elótt: novénytana, melly ellen

sok kifogás volt és lehet, és Cuvierje, nyelvunk biro-

dalmát egy pár új tartománynyal gazdagította: kotetlen

és kotott beszédil kolteményei, mellyek kozt keleties
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beszélyei a legbecsesb gybngybk kbzé tartoznak, miket a

tankoltés nálunk elôhozott, ha a müvészetnek nem is,

de a természeti gazdag érnek fényes (anuságai, szíve és

lelkülete nemességének pedig legszebb emlékei : mi e

korban , mellynek sanctuariumai olly szúkek lettek és

üresek, a legszebb dicsôség.

Midón illy lo és illy kebel múlik ki, Tekintetes

Társaság, méltán gyászt olthetünk, s még inkább, mi-

után élte vége felé olly mezót láttunk elotte megnyíl-

ni, mellyen ritka erényeit éló szóval és példajával koz-

vetlenúl elterjeszthette egy ifjabb ivadékra, mellyet ne-

vének tiszta hangja vont bssze korülbtte. És így ismét

támadó-félben elmúló siker, szétzúzott lant, új omla-

dék : átkai a magyarnak !

Te pedig nyugodjál, tiszta lelkü barát, anyádnak

a természetnek, mellynek leghóbb fia voltál, eltakaró

kebelében, s a fold neked kevesbbé legyen hideg, mint

annak lakói valának , s nyugalmad enyhébb mint éle-

ted volt.
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GYÁSZBESZÉD JANKOWICH MIKLÓS FELETT.

TAВTATOTT AZ ACADEMIARAN, APRIL XK. MDCCCXLVI.

Még folyvást azon fájdalmas érzés behatása alatt

állok, Tekintetes Társaság, melly engemet, s meg va-

gyok gyózódve mindnyájunkat, kik tegnap estve Janko-

wich Miklós társunk húlt tetemeit korül állottuk, el-

fogott; azon érzésé alatt, melly a szellemibb emberben

akkor támad, midón brbkre meg kell válnia tisztelete

valamelly méltó tárgyától s azon édes szokástól, életben

tudni azt, kinek élete olly becses volt neki, olly be-

cses a hazának ! És annál fájóbbá leszen ez érzés, mi

dón a halál, melly egy illy nemes életet kioltott. nem

csendes nyájas ifjuként jove egy sokáig fáradozott ha-

zafí szempilláit nyugovásra zárni, hanem kegyetlen el-

lenségként gyblrelmek és kínok kozt tette semmivé azt,

kinck jósága és szelidsége az életben senkinek, hanem

csak halálával, okoza szomoruságot. Halottunk pedig

illyen volt, s illyen a vég, melly reá méretett.



GYÁSZBESZÉD JANKOWICH MIKLÓS FELETT. 159

Mi legtobben , Tekintetes Társaság ! Jankowich-

chal akkor fonódtunk bssze kozelebbról, mikor hanyat-

ló korának s keble gondosan elrejtett fájdalmainak sú-

lya alatt már gbrnyedezni kezdett. Be volt borulva

arcain azon nyájas derü, melly ót ifjabb éveiben olly

szeretetre méltóvá tette, kihalva szemeiból a túz, mellyek

a hazáért szent lánggal égó keblének hú túkrei valá-

nak. Az már nem a régi Jankowich, hanem annak

romja volt. De mi tiszteltük, mi tisztelni fogjuk min-

dig ót: hazafiságában, tetteiben, és, miket nemzetének

hagyott, brokségeiben.

Jankowich Miklós még nem volt tizenot éves, mi-

dón a halhatatlan emlékezetú Cornides Daniel által a

haza tbrténeti bsmeretébe bévezettetvén, fiatal lelkének

egész hevével, szeretete egész erejével átkarolta nem-

zete becsületét, melly ama lankadt korban a múltnak

omladékai kozé volt temetve. Nem nyujtott vala a jelen

semmit, vagy igen keveset, mi az éló ivadék kebelét

büszkébben dagaszthatta, a magyar vér bnnbnei által

elhagyva, a nemzetek családában lenézve, tengett in-

kább mint élt. Mondhatlan fájdalmat gerjeszte az a

nemesebb érzetúekben, s már fol-folemelgeték fejeiket

azon nem hatalmas, nem fényes nevú, nem dicsó ere-

detú, de nagy dolgokra, egy nemzet folébresztésére,

hivatott férfiak, kiknek sikeres fáradalmaikat a magyar

arany betúkkel irandja be tbrténeteinek évlapjaiba , a

József korának magyar irói : s a nemzet lángszavaikra

ébredezni kezdett. Egyfelúl ezeknek a legszebb nyel-

vet zengedeztetó munkái, másfelül a hazai Clio hal

hatatlan apostolai korán feldobogtaták Jankowichnak

minden szép és nemes iránt fogékony szivét ; s tón
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szent fogadást cselekedni szinte, s tisztára tbrleni a

nemzeti becsület elhomályosodott túkrét. Egy neveze-

tes intézmény, melly sok tekintetben egy szebb joven-

di kezdete volt, adá Jankowichnak azon irányt. mely-

lyen magának a halhatatlanság koszorúit megérdemlen-

dó volt. II. József t. i. eltoilbtte a számos barátla-

kokat, ez égó fáklyáit a kozépkornak , de mar akkor

csak a kozépkor sotetségének védhelyeit, s ez szüksé-

ges volt, hogy a szellemi szabadság felvirágozhassék.

mellynek más fold, más éltetó levegó kellett: de volt

az intézményben valami, a régibb idók képirtóira em-

lékeztetó: a klastromok rak- és menbelyei voltak régi

mil- és irodalmi kincseinknek is, és ezek az állodalom

kótyavetyéin elszórattak, egy részt semmivé lettek. Fen

volt ezeken kivúl is nagy száma még a régi idók kü-

lonféle, s külbn becsü emlékeinek : az új kor küszbbé-

ról minden kéz ezek eltorlesztésére nyújtotta ki ke-

gyeletlen kezeit. A torténeti tudományok barátai vérzó

szívvel láták a dúlásokat, de meg nem akadályozhatták.

Vérzó szívvel látta fiatal Jankowiclumk is, és folébredt

benne az ohajtás, a szilárd feltétel, megmenteni mit le

bet, mit neki lehet, a nemzeti becsület orvoslására!

És kezdé gyújteni s ossze szerezni a szent ereklyéket,

a mennyiben jó atyjának segedelme s eleinte még arány-

lag szúk ismeretei arra képesítették. És gyújtogete.

még akkor csak kicsinyben, de elébb mint Széchényi

Ferenc, elébb mint Marcibányi István : és isten ked-

veze életének, hogy túl haladhassa életkorban és sikerben,

kikhez hatalomban fogható nem volt. Megjott idókoz-

ben azon kora, melly ót bizonyos pálya választására

inté: ludósnak lenni akkor mellék szenvedelem volt
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még, de nem pálya, és Jankowich a magyar udvari

kincstárnál csakugyan hivatalt vállalt. De az ó hivatása

más volt: nem ajelen, hanem a múltnak díszre hozása,

hogy azzal a jovendó megtermékenyíttessék. És Janko

wich mint udvari kincstári titoknok visszavonult a koz-

igazgatás koréból a magányélet gyümolr.sozóbb terére.

Tanulás, utazás és gyújtés foglalta el azon túl élte min-

den napjait.

Hosszu éltének legszebb emlékevé, fáradsággal,

gondokkal, munkával és kitúró áldozatokkal rakott emlé

kevé, gyújteményei lettek. Mindnyájunk jelen hangu-

lata s beszédem szúk határai nem engedik, hogy azo-

kat részletesen felmutassam, hogy bizonyítgassam, mi

mély és gazdag bányái ezek a magyar nemzet orszá-

gos, miveltségi, irodalmi és müvészi torténeteinek, meny-

nyit mentett ó meg a bizonyos elenyészéstô"l , a kül-

foldre kiviteltól, vagy ott elmaradástól : mint fog egy

új világ nyílni meg torténeti vizsgálatinknak, ha majd

egyszer ezek koz használatúl ki lesznek téve a nem-

zetnek : csak a szeretetlen megszólás által okozott fáj-

dalmait nem hagyhatom érintetlen, mellyek élte kely-

hébe a végsó években nem kevés ürbmcseppet hullat-

tak, s miket gyakrabban, a bizodalomnak, mellyel en

gem megtisztele, nyílt óraiban elpanaszlott. Családi ko-

telességei nem engedék, hogy egy hosszu áldozatos élet

szerzeményét minden kárpótlás nélkül a haza oltárára te-

gye, de nehogy az, mi annyi munka és omnegtagadás

eredménye volt, ismét elszélesztessék : nagy áldozattal

engedé át a hazának: s ez volt az, mit kevesen akará-

nak hinni, mi ót sértette, keserítette, elvonulttá, sót em-

berkerülóvé tette óregsége napjaiban.

11
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Nem említem számos apró munkáit. Azok tob-

bek, és kidolgozásra jelesbek leendenek vala, ha ideje,

mellyet gyújteményei alkotása s az ez által feltétele-

zett nappali és éjjeli tanulása igénylett, engedi. De így

is sok van azokban elszórva, mi ismeretlen és új adatok-

kal gazdagítja a tudományt; s mit egykor az általa meg-

mentett forrásokból meríteni fogunk, egy rész ót fogja

dicsóíteni. Egyedúl Magyar Konyvészetét kell külon

megneveznem, mellyet a Tekintetes Társaságnak gond-

jaiba ajánlott, s mellynek kiegészítésével és befejezésé-

vel az elhúnyt, utolsó betegsége kezdetében, engem bí-

zott meg, olly megbizás, melly által én magamat nem

terhelve, hanem megbecsúlve érzem, s mellynek eróm

szerint megfelelve, az általam kegyelettel tisztelt aggas-

tyán barátságaért háladíjt kivánok lefizetui.

A jelige, Tekiutetes Társaság! mellyet Jankowich

ifju korában Virgílból választa, melly szíve érzéseit olly

teljesen kifejezte, s mellyet, alkalmazva bonára, keze

vonásáival annyt ritka kbnyv elólapjára beírva találunk.

ez volt : Dulces mihi ante omnia Musae (pannoniae),

quarum sacra colo, ingenti perfusus amore. Legyen ez

a mienk is, hogy soha ne feledjük, mikép csak úgy

hagyhatunk jó emlékezetet holtunk után, ha vég lehel-

letünkig mindent csak a tudományért, mindent csak

a hazáért teszünk. Mind kettóben Jankowich példánk

és példányunk lehet.
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TARTATOTT AZ ACADEMIÁВAN, JUNIUS XVII. MDCCCXLVI.
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E napokban tolt be hatodik éve, hogy egy a haza

elótt szép hírben , a szak értóinél tiszteletben álló s

mint gyakorlati tehetség koz bizodalmat élvezô* tudói

férfiú, egy nagy fontosságu vízmúvi kérdés elóterjesz-

tésével foglalta el a szószéket, rendes tagul koszbntve

be e tiszteletre méltó korben. Hosszas és szerencsés

munkálatok által igazolt fényes remények csatlakoztak

akkoron e férfiu nevéhez és jovendójéhez , remények

a kivitel nagy terén, s nem kevesbbé nagyok az iro-

dalomén, mert a melly roppant munkákat véghez vala

viendó, ugyan azokat, a tudomány gazdagítására leírva

is, a szak és utókor embereinek maga után hagyandó

volt. E reményekre mind tudomány és tapasztalás, mind

kedvezó külsó állás bátoritának : s kiknek jóslatai az

obajtás szárnyain járnak, egy a kozhaszon és nemzeti be-

csület munkálása által megszépülendó élet küszbbén lát

11»
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ták s üdvezlették. Gyász sorsa az emberi legbuzgóbb

reményeknek! Évról évre inkább kozeledének azok a

teljesülés felé, és soha nem biztosban és sebesebben,

mint ez utolsó és alatt, nehogy mondjam: e napok-

ban; úgy hogy már tettek hírét valánk várandók, mi-

dón e helyett a legváratlanabb, a legszomorúbb hír le-

pett meg: az, melly véletlen kimulását jelenté a ha-

zának.

És ott állánk Vásárhelyi holttetemei felett. Sze-

retó családjának szivet tépó gyásza kozé vegyült a tu-

domány búsongása, s a társak szemén a részvét ko-

nyei. Mert nincs fájóbb halál annál, melly egy élet hi-

vatásának betelése elól kapja ki áldozatát; s elég bol-

dognak tarthatni azt, ki a fél útról is úgy szólíttatott

le, hogy az érdem bnérzetével mondhassa : Éltem. Vá

sárhelyi, s ez minden szerencséje, ezt elmondhatta.

Ne várja tólem az academia, hogy képét adjam

az elhúnyt élte és munkálódásainak. Az szakférliú fel-

adása lehet egyedül. Nekem csak egy pillantást lehet

vetnem élte és pályájára, megtételeül a gyásztisztelet-

nek , mellyel hivatalomnál fogva tartozom , személyes

vonzalom által pedig szívesen is tartozom, a korán el-

hunytnak.

Vásárhelyi a tudományra úgy, mint a nemzeti-

ségre nézve valóságos elfoglalás volt. Nem mintha ere-

dete nem magyar lett volna : a Kézdi-Vásárhelyi név

székely ósokre mutat : de a viszonyok atyját Szepes-

Olasziba tevék át , hol Pálunk 1795-ben születve,

merón idegen hangok verdesése kozt novelkedett fel.

Nemzóje azonbau, az ottani evangelicus iskola tanára.

korán gondoskodott a hiány betoltéséról , s Miskolcon
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kezdé iskoláztatni fiát, hol a nemzet nyelve tiszta for-

rásából hbrpolte annak ismeretét. A felsóbb tanokat

Eperjesen, a mértudományt az egyetemen tette a szor-

galmas ifju magáévá, honnan oklevele elnyerése után

azonnal, s így huszonnégy éves korában, a Koros ko-

rúli elómunkálatokhoz alkalmaztatott, majd a Duna abro-

szolásához, eleinte ugyan múkodó, majd igazgató mér-

nbkúl, tétetett által. Az bntanulás és onelmélés pályá-

ján társai felett elóhaladó férfi már nyolc évvel utóbb

vonta egy, még akkor latin nyelven dolgozott, a három-

szbgeló gyakorlatot elóterjesztó munkúval a szaktársak

ügyolmét magára, mellynek használatosságáról a hamar

kelet teve tanuságot. Ezt nyomban egy német mun-

kácska kovette, mellyben néhány fontos feladás meg-

oldását terjeszté eló, adalékul a mértani háromszo-

gelésbez. Egyik nevezetes feladása a térmérésnek az,

melly szerint három adott állópontból a negyedik ha-

tároztatik meg. A divatozott egyenlítés számos téve-

désre adván alkalmat, Zobelé pedig hosszasságával

nem elég gyakorlati lévéu , Vásárhelyi egy kozelító

módszert állított fel deák munkájában, melly azonban

nem egyenesen vezetvén a célhoz, két évvel utóbb egy

általa ujonnan kifejtett egyenlítést kozlbtt: s ez volt

egyszersmind elsó fellépése magyar nyelven. Ez idó

korúl hívta fel élénkebben mint valaha a gózhajózás

keletkezte az aldunai állapatokra kormányunk figyel-

mét. Vásárhelyi hajózási mérnokúl neveztetett az alsó

Dunához , erélyes és sikeres munkálkodásai leendó

színpadához. Kbvetkezett gróf Széchenyi Istvánnak kirá-

lyi biztosként kiküldetése is. Az ó társaságában tortént

társunknak azon angol és irlandi utazása, mellynek cél
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ja az irlandi nevezetesb kó utak elméletének teljes ki-

tanulása volt, hogy az Aldunánál is hasonlókat lehes-

sen eszkozlésbe venni; s ez nyujta alkalmat Vásárhe-

lyinek, vízrajzai által, olly javalást nyerni a legelókelóbb

britt vízépitészeknél, melly a királyi biztos irántai bi-

zodalmát tartósan megállapította. És most Ion az Alduna

négy évig Vásárhelyi bátor és gyors múkodései tanúja,

egy a Traján utjára homályt borító kó út kezde Orso-

vánál a Duna hosszában elterúlni, ezen kivül az 1834-iki

sekély vízü év gróf Széchenyi István erélyes segedel-

mével olly fényes sikerrel használtatott, hogy a Duna

ágyában egy szirtmeder repesztetnék ki, melly már most

a gózhajózásnak is elég bátorságos menetelt biztosít.

Vásárhelyi e fáradságos és nagyszerú vállalatot teljes

bnfeláldozással vitte véghez: a munka felosztásában, a

tehetségek kiszemelésében, nagy erók sikeres alkalma-

zásában hozzá kevés volt fogható: egy terjedelmes egész

részleteinek magasb szempont olá álHtása s minden fo-

nalaknak a vég cél felé szerencsés szovése legszebb

adománya volt. E mellett nem volt fáradhatlanabb, ki-

túróbb illy vállalat vezetésében senki ; s fenmaradt ez

érdemének tanúja Széchenyi Istvánnak egy levelében.

melly onkímélésre hívja fel a férfit, kinek életét még

egyéb hazai vállalatok is fogják végrehajtás végett igé-

nyelni. Valóságos érdem jutalma volt tehát, az aldu-

nai munkálatok bevégeztével Vásárhelyinek kilenc év-

vel ez elótt rendes hajózási mérnokül, s utóbb hajó-

zási felügyelóül kineveztetése. Új kort a Tisza nyúj-

tott munkásságának. Elkészült e tisztán hazai folyó-

nak, annyi áldás és annyi baj hozójának, térképe, for-

rásától torkolatáig: el a Marosénak egy része. Ezek
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mellett irói munkásságának is adák koronként jeleit tu-

dományos folyóiratink, s 1835-ben e tisztelt academia

levelezó, s három évvel utóbb rendes tagsággal tisz-

telte meg. Ez ota az Athenaeum, Figyelmezó s Év-

konyveink hozogatták nevezetes és tanulságos kozlemé-

nyeit. A vaskapui ügy, a budapesti hld, egy országos

csatorna voltak egyebeken kivül fontos tárgyai. E te-

remben négyszer hallaltak szóbeli elóadásai, miket a

tárgyi érdeken kivül az eleven és világos elóterjesztés,

melly, ha egyszersmind alapos, csak tárgyukat meghó-

dított tiszta fók tulajdona, tevének jelesekké.

De legszebb alkalom nyílt tanulmányai, elmélke-

dései, tapasztalásai alkalmazhatására a legkozelebb le-

folyt évben. A Tisza szabályozásának elhatároztatása az

év legfontosb mozgalmai kozé tartozott. A vállalat élé-

re gróf Széchenyi István állíttaték. A terv és imltani

kivitel embere hiányzott még. A koz bizodalom Vásár-

helyiben találta fel azt. Megkészültek általa a szabály-

zási és hajózási tervek. Küszbbén állott halhatatlan di-

csóségnek, s a jólét felsóbb foka elsó lépcsójén, melly

elótte szeretett ovéi tekintetéból volt vágyainak tárgya,

s a remények legohajtottabbika. Megnyílt a tavasz, fel-

derúltek a végrehajtás elónapjai. Vásárhelyi april 8-kán

vidám kedélylyel belép a vállalo társulat gyülésébe. Egy

óra mulva a terem ajtajában eszméletlenúl bsszerogy;

s még nem üté el az éjfél óráját, s ó nem volt tbbbé.

Nincs ecset, Tekintetes Társaság, melly a család

fájdalmait leírja. És a tiszai ügy létesítójét vesztette el.

Ez ki leszen pótolva, de azon dicsóség elvesztével, hogy

a tisztán magyar folyam csapongásai nem csak magyar

aranynyal, hanem egyszersmind magyar értelmiséggel is?
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gyózettek meg. A tudományosság egy átható bnálló

fót, osztalyunk végre egy, a tudománynyal ritka tapasz-

talást bsszekotott tagját gyászolja. Keserú, Tekintetes

Academia, mindeniknek vesztesége, keserúbb hirtelen-

sége, váratlansága , legkeserúbb a perc által, mellyben,

gúnyára az emberi reménységeknek , ragadtatott ki a

sors által.

•■>«№«***■'
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GYÁSZBESZÉD SÁRVÁRI PAL FELETT.

тлвтатuтт az aeadkjíiaban januáb iv. mdeeeilvii.

Tekintetes Academia ! Bacsányi utan e testület

legidósb tagja, Sárvári Pál, a múlt hó tizenkilencedi-

kén pár napi gyengélkedés után, elhunyt. Egyike szállt

vele sírba e haza azon sokat tanult, tapasztalt és mú-

kodott férfíainak, kik új irodalmunk bolcsejét, fény és

haszon, gyakran talán a siker reménye nélkúl is, belsó

hivatásból, a legtisztább szeretettel s teljes magok-oda-

adásával ringatták. Ez lévén Sárvárink kore, nem jegy-

zik érdekes torténetek életét, melly a tanoda és iró-

szoba kbzt oszolván fel, hatásaiban kozvetó volt s így

zajtalan ; de értelmiségünk oszvegéhez, habár sok egyes

szálai miveltségünk szovetében tbbbé ki nem iemersz-

hetók, hathatósan járult.

Társunk October harmadikán született 1765-ben.

Biharnak Piskolt nevú falujában, hol atyja János re-

formatus pap volt. Ettól 6 nem csak lételt veve, ha
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nem elsó magvait azon szerencsésb kiképeztetésnek is,

melly ót gyermektársai kozt egykor kitüntetendó volt.

Azon kor uralkodó szelleméhez képest, a kedély val-

lási melengetése mellett, a classicai elóidó ismerete volt

azon mezó, mellyen minden miveltség kerestetett. Ehez

folyamodott egy ízben mint gyógyszerhez a gondos atya,

midón észrevevé , hogy a kisdednek lelkét a babona

rémei elfélénkítették : s a hellen hitrege nyájas képei

gyakor szemléltetésével igyekezett képzelmét felderíteni

s lecsendesíteni egyszersmind : mi sikerúlt, s ezenkivúl a

mythosi régiségre is felébreszté a fiu gyermeki elméjét.

Egyébiránt az elsó négy iskolai év gyengélkedések kozt

folyt el Patakon, Dadán, Hajdu-Boszorményben, honnan

tizenkét esztendós korában Debrecenbe vitetett. A re

formalt míveltség e székes helyén bt év alatt a kozép

osztályokat végezvén, 1782-tól 1785-ig a felsóbb tu-

dományokat úzte. mik kozól a torténetet és régi iro-

dalmat a híres Sinai, a bolcsészetet, mér- és természet-

tant pedig a szinte hírben állott Hatvani István alatt

tanulta. Ekkor akadt Sárvárinak alkalma egy birtokos

úr két fiát a késmárki fóiskolába nevelóként kisérhetni,

hol élvén a kinálkozó alkalommal, a német és francia

nyelvekkel barátkozott meg, egyszersmind az akkor nagy

nevú Podkoniczki Ádám bolcsészeti, természettani s or-

szágtudományi leckéit hallgatta. Két évvel utóbb Deb

recenbe visszatérvén, itt a hittudományi tanfolyam 1ón

végezve, e mellett elsó évben Sárvári már maga is ta-

nítóskodott a német nyelvben, másodikban a konyvtár-

nál viselt órséget. a kovetkezókben fokonként az bto-

dik s hatodik osztály kozonséges tanítója volt, utóbb

Sinait két évig pótlotta, seniorságot viselt, s alig fejez



SÁRVÁRI PAL FELETT. 171

vén be 1792. September 17. collegiumi egész pályáját,

már más nap rendes tanárnak hivatott meg a mér- és

természettani székre, mellyhez mindig elókeló vonzal-

mat érzett. Sárvári brbmmel kapott a díszes ajánláson:

s e már most szakjául kitúzbtt tudományokban bóvebb

maga-kiképzése végett, protestans hazánkfiainak eléggé

nem magasztalható intézetéhez képest, külfoldre sietett.

Gbttingen, a német honban akkor elsó rahgu csillagá-

val, a maga Georgia-Augustájával , volt a cél. Az út

Bécsen, Prágán, Drezdán és Lipcsén vitte keresztül

a sovár keblü ilju férfit, s már itt, a német tudomá-

nyosság e legrégibb székhelyein, rbvidebb tartózkodás

mellett sem mulasztá el látni s hallani mindent, mi ót,

az annyi oldalról már elókészítettet, — vonzhatta. Got-

tingenben ott érte még az agg Ká'stnert, kit a mér-

tanban hallgatott, a felsóbb analysisben Rehbeintól kü-

Ion leckéket vett, a gyakorlati foldmérés és hadtudo-

mányi encyclopaediában Müller, a természet és égtan-

ban Lichtenberg, a vegytanban Gmelin , a gyakorlati

csillagászatban a csillagtorony igazgatója Seyfer, a gaz-

daság- és mútanban Beckmann, a nbvénytanban Hofman,

végre az állat-, ásvány-, csont-, élet- és hasonlító bonc-

tanban Blumenbach leckéiket hallgatta. Idókozben el-

hala Debrecenben a bolcsészet tanítója Milesz József:

a superintendentia Sárvárit szólítá fel, terjesztené ki

készületeit e tanszékre, hogy azt is, míg a kerület más-

kép intézkedhetnék, ó láthassa el. Meglón. Feder lett

tanítója a bolcsészet minden részeiben, Meiners a ta-

pasztalati lélektanban s az emberi nem torténetében.

Buhle a criticai philosophiában, s e kettó egyszersmind

a bolcsészet torténetében is, Gatterer és Spittler a tor
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téneti tudományokban, Schlbzer az országtanban, Wald-

eck az Institutiókban, Heyne az ó irodalomban, végre

Borheck az épitészetben : mind ezek mellett a francia,

olasz és angol nyelvek is tauulása tárgyai voltak. Mennyi

név, Tekintetes Academia, a tudományos század élén

állott, s melly szerencse a tudományok fejdelmeinek aj-

kairól szívhatni azokat! Melly sikert kellene az illy is-

kolákban kiképzett embereinknek átültethetni hozzánk,

ha e haza folde fogékonyabb volna a tudomány mag-

vaira, és napja melegebben sütne le azokra ! De min-

den foganat nélkül az így szerzett ismeretek nem ma-

radtak. Sarvári úgy volt visszatérendó , mint ki hon-

társait szakjában sikeresen tovább vezérlendi, ha cso-

dákat nem mivelhet is. S kiállván. harmadfél munkás

év után, a szigorú vizsgálatokat, s május 9. 1795.

bolcsészettanárrá avattatván, melly alkalommal illy címú

latin értekezését védette: Commentatio de summis co-

gnitionis humanae principiis, az egyetemet oda hagyta.

Sárvári harmincadik évét élte, midón valamennyi.

az általános emberi kiképzés alapjait tevó, s néhány

szaktudományokban teljesen felavatva, Gottingából kiin-

dult. Eddig ó Horác méhszorgalmu ifjaként multa tulit

fecitque . . . sudavit et alsit : most az életbe lépen-

dóleg az élettel és világgal is bóvebben meg kivánt is-

merkedni. Idejét s pénzerejét tehát egy terjedelmesebb

utazás kivitelére határzá fordítani. Cassel, Gotha, Er

furt, Weimar, Jena, Ilála, Wittemberg, Potsdam, Berlin,

Hamburg jegyzik a szárazon tett vándorlásait, honnan

Cookshavenben hajóra szállván, az agg Albiont látogatta

meg, s itt nem csak Londont és Windsort, de Oxfordot

is, s a kisded, de Herschelró! világjelentességre vergó
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dott, Slowt. A kor viszonyai nem engedvén Francia-

országot láthatnia, e helyett Holland valamennyi nagy

városai s egyetemei lónek figyelme tárgyai ; honnan

egyenesen kozép Németország felé fordulván, Bamberg,

Erlangen, Nürnberg és Regensburgon keresztúl sietett

hazájába, hol nov. 17. megérkezvén, nyolcad napra a

reá várakozó mér-, természettani s bolcsészeti tanszé-

keket ünnepélyesen elfoglalta. A mértan mezeje volt

akkor idétt leginkább elhanyagolva a debreceni fóta-

nodában : Sárvári mindenek elótt erre fordította erejét,

s olly sikerrel, hogy koz tanárok és gyakorlati mérnbkok

is meglátogaták elóadásait, s iskolájából olly férfiak ke-

letkezének, millyen üry volt, a magyar vizépítók egyik

legjelesbje, Tanárky elhúnyt jeles társunk, és kit ezek

elótt kell vala említenem, Gyóry Sándor, ki valamint

egykor a debreceni tanodának, úgy most e nemzeti

academiának egyik fó dísze. Nem kevesbbé hatott ó

a bolcsészetben is. Ures szemlélódésektól távol, mint

természettudóshoz illett, a physiologiát bocsátotta a ta-

pasztalati lélektan elébe, jól tudván hogy valamint az,

ki tapintható elemeken túl nem akar eróket ismerni az

éló természetben, terméketlen egyoldaluságban vész el,

úgy még inkább, ki a szellemet akarja anyagi létegei-

tól külbn választani: az ekép kettós alapjaival felmu-

tatott emberi szellem volt tehát az, kit Sárvári a bol-

csészet alanyául úgy mint tárgyaul hirdetett. Az észtan-

ról ó, a Leibnitz, Wollf és Feder tanain keresztúl ve-

zette hallgatóit Kant rendszerébe ; leghúzamosabban

pedig az erkolcsi bolcsészetnél maradozott , mellyet ó

minden bolcseség virágának s koronájának tartott. Ez

úton lepte meg ót 1797-ben május elseje. azon em
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lékezetes nap, mellyen a tiszántúli ref. kerületnek soba

eléggé nem magasztalható bolcsesége, és soha eléggé

meg nem hálálható bátorsága a magyar nyelvet a tudo-

mányok székébe beülteté. Orommel késném e pont

mellett, ha tárgy és idó nem intenének a haladásra,

s azért csak egy szóval hadd üdvezeljem a lelkesek em-

lékezetét, kik fél századdal megelózve a koz hazát, a

nehéz kezdetet elhatározák; hadd üdvezeljem e jeles

hazai fotanodát, mellynek férfiai olly szívesen fogtak

kormányukkal kezet, s megkezdék torni az utat, mellyen

utódaik olly konnyüséggel járdalnak immár. Sárvári sem

eléglé be az általa elóterjesztett fontos és terjedelmes

tudományokat éló magyar szóval hirdetni azontúl, ha-

nem mint iró is buzgott ez új mozgalomnak maradan-

dósítani hatását. Erkolcsi philosophiája, melly két elég

vaskos kotetben e század második és uegyedik évében

látott napvilágot, e hálátlan nemzedék által el van fe-

lejtve, de a tudós, ki csendes falai kozt olly szívesen

nyomozza elódinek tetteit, tisztelettel nevezendi ót min-

denkor bolcsészeti iróink sorában, s eltekintve a mú-

nyelv gyarlóságai s darabosságaitól, orommel vallandja,

hogy Sárvári Erkolcsi Philosophiája nem csak tan és

szellem dolgában kora élén állott, hanem elóadásával

a Iegjobb magyar tanmunkák kort elókeló rangot foglul

el, mind két oldalát együtt tekintve pedig irodalmuuk

classicus múvei kozé méltán számítható. S ez után

bátran mellózhetem egyéb apróbb munkáit: tudomány-

torténetünkben ez jegyzi ki Sárvári helyét, s azon ér-

dem, mellyet ó mint elsó magyar tanítója a bolcsé-

szetnek hazánkban szerzett. Ez érdeme meg van brb-

kítve Ercsei Dánielben . ki az «5 iskolájából lépett a
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bolcsészet tanszékére, meg a debreceni fótanoda tbbbi

oktatóiban, kiket kivétel nélkül mind ó avatott a tudo-

mányok alaptudományába.

Mikor az academia felállott, Sárvári hatvanbt éves

aggastyán volt. Testi erei engedtek, s véle az akarat

ereje is. A tiszteletes ósz nem birta tbbbé a korlátlan-

ságra torekedó liatalság kihágásait megzabolázni. Vissza-

vonúlt tebát; de érdemei elismeréseúl a kerület által

illó nyugdíjjal tiszteltetett meg. Idókozben a Tekinte-

tes Academia által taggá választatván, eleinte gyakrab-

ban, utóbb ritkábban részesült megbizatásokban: de ó

azokat mindenkor pontosan s folyvásti lélekéberség jelei

kozt teljesítette. Csak az imént Iáttuk ót Csokonai em-

lékezetének egy életirati munkában áldozni. A kegyelet

e múve battyuéneke lón. Három derék, az irodalom-

ban is némi becsre méltán kapott fiú állta ót korúl,

lélekben legalább, midón a nyolcvanegy évet meghaladt,

gyenge, de folyvást élénk lelkü ósz, egy olly emlékezé-

sekben gazdag, hosszu és hasznos élet után, miknek

bájjátéki kozott az ember egészen boldogtalan nem

lehet soha, csendesen elszenderúlt. Áldás a kifáradt

munkasnak bamvaira, a tudomány és irodalomnak pedig

minél tobb Sárvári !
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EMLÉKBESZÉD A NÁDOR FELETT.

TARTATOTT AZ ACADEMIARAN, JANU.ÍR XXV. MDCCCXLVM.
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Egy nagy tartozást leróni gyülekeztünk ma bszve.

nagy tekintetü Academia, a kegyelet és hála tartozá-

sát azon fejedelmi férfiú iránt, ki erélyes kozbenjártá-

val e nemzeti intézet életbe lépését hatalmasan segítve,

megalapítását bókezúleg elómozdítva, azt lételének egy

kevesbbé kedvezó szakában a maga tekintélyével fedez-

ve, és folytonos gondoskodásaival minden lépten gyá-

molítva, magának korúle maradandó érdemeket szerzett.

Ez érdemeit elósorolnom, azzal mintegy a Tekintetes

Academia részvevó fígyelmét felkolteni igyekeznem, nem

szükséges: e gyülekezet ünnepies komolysága, e min

den arcon kifejezett részvevó fájdalom néma de félre

magyarázhatlan tanuságot teszen azok elismeréséról. Ha-

nem igyekezni fogok egyszerúen elvezetni e fenséges

élet folyamát emlékezetünk elótt, melly gyümolcsbzott

inkább mint ragyogott, s nemesebb volt mint nagy
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szerú: de mint az emberi és polgári erény túkre ok-

tató és erósító, s így legszebb tárgya egy szivélyes ün-

nepnek, mellynek célja érdemei és tulajdonai iránt hó-

dolatunkat kihirdetni, s ezzel hálankat lefizetni. Fó to—

rekvésem a való leszen, nem mondva semmit, mit az

elhúnyt nemes bnérzetében magától elutasítana, s nem

sértve a szent árnyat aljas hizelgéssel, mire csak az

érdemhiány szorúl, s mit csak kislelkü hiuság tur. Нa

éketlen, ha hímezetlen is: méltó hozzá beszédem csak

így lehet.

József Antal austriai fóherceg, Magyarország ki-

rály hercege , II. Mária királynénk s lorraini Ferenc

csaszár unokája, toskánai Leopold nagyherceg utóbb

királyunk, és spanyol Mária Ludovica fía, távol ég alatt,

Florencben láta napvilágot a múlt század hetvenbato-

dik évében. Ha áldás fejedelmi vérból születni, oda

állíttatni a szerencse által olly polcra, mellyen minden

erény milliókra áraszthatja jótéteit s a nagyra tbró aka-

rat a hatalom gyamkezével találkozik : kettós, sót száz-

szoros áldás egy olly fejedelemtól nem csak születni,

de neveltethetni is, millyen II. Leopold volt. Л mi ha-

zánk két rbvid évig sem nyughatott jótéteményei árnyé-

kában: de tudjuk mi volt ó ama kisded országnak,

mellyet egy emberivadékiglan kormányzott, s mellyet

nagygyá nem tehetett, de annál tbbbnek tett, boldoggá

mások felett. II. Leopold az eróhatalom helyébe a sze-

retetet és emberiséget, a pompa helyébe az egyszerü-

séget iktatta a fejedelmi szekbe, koronájának drágako-

vei az erény, munka és takarékosság, nyaklánca a fel-

segélt szegények és kórok hálakonyei voltak, palotája

nyílt mindenkinek mint az isten egyháza , nemessége

12
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a szív és ész nemessége , s torvényhozása a bolcsé-

szet: csoda-e, Tekintetes Academia, ha illy atya, kinek

neve csak azért nem ragyog a fold legnagyobb fejedel-

meié kozott, mert a sors véle csak egy parányi részét

boldogította e foldnek, ha, mondom, illy atya olly fiat

nevelt, mint József nádor volt? csoda-e, ha mind ezen

erények e fíúban mély, kiirthatatlan gyokeret vertekî

Л minden hizelgés felett álló atya irányanak hú telje-

sitóje gróf Manfredini Fridrik volt, az ot idósb fóher-

ceg nevelésének kozvetlen vezetóje. S a szív mellett az

elmetehetségek is a legnagyobb gonddal míveltettek.

Kilencedik évében az olasz és német nyelveken kivúl

derekasan értvén már a latint és franciát, és elvégez-

vén a szokott elókészító tanulmányokat, József foherceg

mindenek folott a torténeti és természeti tudományo-

kat kedvelte és úzte, a füvészetet pedig gyakorolta is

olly elómenetellel, bogy, mint bizodalmas órában bn-

magát egy alkalommal enyelgve kifejezé, az akkori idó-

hbz képest e két tudományban valóságos kis tanár volt.

Az alaki, név szerint a mathematicai, tanok altal ke-

vésbbé vonzatott. A torvénytanba is csak amaz austriai

nagy jogásznak Zeillernek sikerúlt a fóherceget, tizen-

btbdik életévétól a tizennyolcadikig, foganattal beavat-

ni, és pedig külonosen azon bolcsészeti, az itéleterót

folytonos munkásságbau tartó módszer által, melly sze

rint a bolcs tanító egész szakaszait a tudománynak csak

fó tételekben terjeszté eló, a lelkes tanítványra bízván

azoknak bôvebb kifejtését s elóadását. Illy tanitási mód

e tudományt nem csak megkedvelteté s bolcsészeti alap-

jaiban felfogatá a lelkes nbvendékkel, hanem azon szép

és nehéz pályára készité el sikeresen, melly nem tu
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datva, nem gyaníthatva, reája várt. Mert testvér bátyja

Sándor Leopold az ifjuság teljes erejében és épségé-

ben viselte a magyar nádori pálcát, midón a nem ke-

vésbbé váratlan mint szomoru vég Laxenburgban érte.

A király bizodalma a tizenkilenc éves, de elevensége

és életkedve mellett is bnmívelésében komolyan mun-

kás Józsefre szálla. Tizenbt nappal a gjászeset után

az ifju fóherceg a király helytartója volt. Ezzel rog-

ton új s még ismeretlen világba látta magát József ál-

taltéve, elébe új pálya túzve, darabos és kényes egy-

szersmind, de mellyen a legszebb jutalom aratható :

egy nemzet szeretete és hálája. Ezt megérdemelni volt

a fóherceg szivének szent fogadása. Az új hazával új

gondok fogták el, új tanulmányok lettek szükségesek-

ké. Elsó dolga a nemzeti nyelv, az ország kozjoga.

Lakics Zsigmond egyetemi torvénytanár hajdan, akkor

tanulmány-bizottsági tag, az Ion a magyar királyi hely-

tartónak, mi elébb Zeiller az austriai fóhercegnek volt.

1795. julius huszonkilencedikén láttatott ez elószor

nemzetileg oltozve a magyar kir. udvari tanács ülésében;

September btbdikén fogadá az elsó üdvezló küldbttséget

Magyarországból, s már ez a fiatal herceget meglepó-

leg elkészültnek, bátornak, s kbnnyü beszédúnek talál-

ta. Két héttel utóbb, September tizennyolcadikán, lbn

gazdag kovetkezésú kiindulása Szépkútról Buda felé.

Utja diadalmenet volt, mert a hír Sándor méltó test-

vérét kürtolé. Obuda felett díszes sátorokban várta a

két város fdnemessége. Itt mondotta el isten nyilt ege

alatt szilárd feltételét: napjait e haza kozjavának s a ma

gyar nemzet diszének szentelni, mit ó olly híven betelje-

sített. De addig is az elsó év kozbttünk leginkább ta

12*
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nulással tolt el. A hagyomány fentartotta emlékezetét

e szerénységnek, mellyel az ifju kormányzó a tapasz-

talás férfiai eránt viseltetett: e fáradhatatlan figyelem-

nek, mellyel mindent, mi korúle a hivatalkorben tor-

tént, a legapróbb részletekig kísért, a nélkül, hogy a

nagy egészet szem elól vesztené; e hihetetlen szorga-

lomnak, mellyel a kozigazgatás minden tárgyait, úgy

a hazai torténetet és torvényt, kimerítóleg és alaposan

magáévá tette: s már ekkor ragada meg minden alkal-

mat on szemeivel ismerhetni meg az országot, mellyet

utóbb minden irányaiban bsszeútazott és betapasztalt,

szemei elótt tartván, mit gyakran szokott vala mondani :

magyar hercegnek Magyarországot úgy kell ismernie,

mint saját zsebeit. A konnyú, majdnem naponkénti, hoz-

záférhetés, e nem eróltetett nyájasság, minden véle-

ménynek szíves kihallgatása, azon kimerító szóváltások,

miket a koz fogadásokon minden szónyegre kerúlt tár-

gyak felett folytatni szeretett, s mik rea nézve arany-

bányái lettek az állapotok , nézetek és emberek isme-

retének : másfelül e komoly felfogása az országos dol-

goknak; a tudomány és korát megelózó belátás, mely-

lyet minden alkalommal tanusíta: betolték vala immár

a legszebb reményekkel a nemzetet, midón 1796-ban

királyi bátyja az ország rendeit Pozsonyba gyüjté, hogy

a veszélyben forgó haza megmentéséról velbk tanácskoz-

zék. A rendek, szívok szép bizodalmától hajtatva, min-

denek elótt a királyi helytartót brbkre a hazához kotni

siettek, s illetetlenúl hagyván a nádorjelelést, egy ér-

telemmel ót kiálták ki, ót kivánák nádorúl a fejede-

lemtól. És megadatott. Az emlékezetes nap novem-

ber 12. volt. A kovetkezett év nagyobb része fegyver
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zaj kozbtt tolt el. A lelkesedés, melly az egész ne-

mességet tüzelte, rendkivúli volt, a felkelés buzgóságra

és fényre nem csekélyebb bármellyiknél, mellyet újabb

évkonyveink felmutatnak. Az ország fókapitánya ifjúi

túzzel megtette a magáét: mindenütt élesztett, buzdí-

tott; a nemesi had szerkesztése, gyakoroltatása fó ve-

zérlete alatt olly sikerrel folyt , hogy a szombathelyi

szép napok, mellyeken a tizenkét ezer nemes daliás

ügyessége koz elismerését vívta ki, szép hadi tettek bi-

zonyos elóhírnokei valának. De megkottetett a campo-

formiói béke, s a nemzeti áldozat dicsóség nélkül lo-

bogott el a hon oltárán: noha nem haszon nélkül, mert

illy hós legiótól fedezve, a béke biztosabban és tbbb

becsülettel koüethetett meg. Három évvel utóbb, a fran-

cia háború vészesb kitorése után, el nem csüggesztve

az elébbi itthon-maradástól, újra és négyszeres szam-

mal gyúlt fel a vlvni kész nemesség Sopron felé, de,

nagy fájdalmára, ismét ki nem vezettetve a becsület me-

zejére, gyúlolt tétlenségben álla, míg a lünevilli béke

megkotése után , pompas hadgyakorlatok kozbtt hon bo-

csáttaték. És így a nádor felett az a sors látszott ural-

kodni, melly nem engedé, hogy a húség polgári koszo-

rújába babér ágait fonhasson. De e helyett már e szá-

zad második évében a torvényhozási tér nyílt meg elót-

te. S ezen üdvbzlette ó az országos rendeket amaz em-

lékezetes szavaival: „A felség, mint szerencsés koro-

názásakor fogadta, az ország alkotmányát épen és ille-

tetlenúl fen akarja tartani, és semmit ennek ellenére

nem kiván: de ha mimódon megesnék, hogy a sarka-

latos torvények sérelmével más gondolatokra vezettet-

nék, én mint az ország elsó tiszte s kozbenjáró király
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és rendek kozbtt, ahogy szentül esküvém, semmit nem

mulasztanék, segedelmúl hívnám a testvéri szeretetet is,

hogy konybrgéseimmel minden sebet megelózzek." S

ím a tér, mellyen szerzé az elhúnyt e nehéz és ziva-

taros fél szazad alatt a legszebb érdemeket a haza ko-

rúl. Mert jottek idók sa nádor tette, mit semmi

toll fol nem jegyzett, de mit a haza nem látva is ér-

zett, mint érezzük a csendesen szovó természet hatásait,

a nclkúl, hogy múhelye titkába béhatnánk. És már ez

országgyülésen lépett fel József nádor úgy mint a ha-

ladás józan barátja, csakhogy a fold, mellybe e mag-

vak hullottak, azoknak kicsiráztatására elkészülve még

nem volt. A kovetkezó évek sem kedvezóbbek erre.

Ezer nyolc száz btben t. i. ismét új veszély kozelítvén,

a nádor pártolása mellett a nemzeti nyelv új foglalá-

sokat tett ugyan. de minden egyéb tárgyara jelen vész

háttérbe szorított. Az ó felgyulasztó beszédére koz fel-

kelés határoztatott, de sorsa, fájdalom, ismét, sót har-

madszor, a régi volt. Két évvel ez után a birodalom

állása nehéz szereppel látogatta meg. A koz kincstár

hanyatlása aggodalommal toltotte be az országot, s a

nádor kénytelen volt a nagy tbbbséggel ellentétbe jóni

azon kérdés felett : elóterjesztessék-e az ország rendei

által a fejedelemnek a haza állapotja : József tartott e

nyilatkozástól. melly a kozbirodalom betegségét a világ-

nak, az ellenségnek folfedezendó volt, s a gyülés ne-

vezetes részével ütkozésbe jott. Mind a mellett nem

vonakodék a rendek kérelmére egész befolyását hasz-

nálni királyi bátyjára, midón egy koztiszteletú hazafi és

hadvezér a fótáblánál tartott nyílt beszédeért rangvesz-

téssel büntettetett. Б büntetô puranos a nádor kozben
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jártára azonnal visszavétetett, s a szólásszabadsúg fen-

tartása iránt királyi biztatás nyeretett. Még szerencsésl)

vala múkodése az 1808-ban kovetkezett gyülésen, melly

a legszebb egyetértés paizsát mutatta fel a király ellen

új terveket koholó francia egyedúrnak. Nem csak egy

nemzeti hadi academia terve készült, mellyhez a nádor

is járult áldozatával — a viszonyok ezt még nem en-

gedék életbe lépni —, hanem az 6 befolyásának gyü-

molcse a nemesi felkelés új és jobb módja, melly e

gyúlésen torvénynyé lett; az ó utasitásai nyomán és

bnkeze javitásaival készültek az évvel utóbb világot lá-

tott hadi szabályok; s mit az ó fáradhatlan cselekvó-

sége, a kozbirodalom legnagyobb veszedelmei kozt, a

gyózodelmet elszántságával olly annyira megérdemlett

nemesi felkelés sebes felállítása, rendezése , gyakorol-

tatása, ellátása, korházak emelése s gyakori személyes

megvizsgálása által ton , hálás emlékezetében él azok-

nak, kik a szomorú idóket vele élték; él emlékezete

azon lankadatlan éberségnek , mellyel a haza inségét

minden, az ellenség által fenyegetett vagy sanyart pon-

tokon bolcs rendelkezésekkel elfordítani vagy enyhíteni

torekedett : s ha az ó , s a nemes sereg bn-odaadása

koszorúkat nem arathatott, ezt nem a vitézi szellem

híának, hanem egyébnek koszbné, mit az ellenség, saját

bnnbneinknél méltányosban itélve, elismert. E bús, de

azért nem kevesbbé lélekemeló idópontnak s nádorunk

gondjainak emlékezetét órzi a polgári órhadak intézete

is, melly az 6 eszkozléséból vevé kezdetét, melly zsen-

géiben a rendes hadaktól megfosztott városokban csak

a belsó rend és bátorság biztositását célozá, de midón

nz alkotó szellemében tovább menve, a csendes mrthely
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polgáraiban lassanként nemesebb férfiasságot, erók fej-

tését és koz szellemet fogott ébreszteni és nevelni : egyi-

két alkotandja azon emlékeknek, miket József nádor e

hazában magának a kozjó érdekében emelt. Az iránta

való bizodalom. szeretet, tetózott.

Annál súlyosabban derült a uádorra az 1811. év.

Majdnem húsz esztendeig szakadatlanúl lolyt háborúk

a koz birodalom kincstárát végkép ki látszattak merí-

teni. Ezüst immár nem forgott koz kézen, az évról

évre inkább eláradó papiros rosszúl pótlotta azt. mert

e papirosoknak az állodalom kincstárában megfelelo biz-

tositékok nem volt. Bekovetkezett tehát elfordíthatla-

nul ama mindenünk által érzett szomorú idópont, melly

mindenkit készpéoz vagyonának négy btodével szegé-

nyebbített meg. De mi biztosíthatta az új papirosok

névbecsét, ha egyéb mint az országnak jót állása? Illy

torvény kivántatott a hazától, s az 1811-ki országgyü-

lése megnyilt. A torténetiró tiszte elfogulatlanul meg-

birálni, mit kovetel vala a sarkalatos torvények szigora

a kormánytól, mit a méltány, sót a hazafiság az or-

szágtól: a nádor, e súlyos helyzetében, a kozbiroda-

lom bosszas szerencsétlensége által erre nehezült sür-

getó szükséget itélte az okok legfontosbikának : „salus

reipublicae suprema lex esto" hivé i3, s áldozatot kért.

Tudjuk hogy ez meg nem adatott, s kevés évvel utóbb

egy második crisis fejezte bé, mit az elsó megkezdett.

De bármint itéljünk most, midón a sebeknek mar csak

helyei látszanak , nem tagadhatni hogy a nádor nem

kevesebb hazafiságot bizonyított, mint az ellenzék leg-

hajthatatlanabb tagjai, s hogy másfelül ez országgyülé-

sen nyílt elószor alkalma státusférfíúi és elnbki magas
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tehetségeit egész fényokben ragyogtatni. Nem nyers

erók viadalma volt ez: itt 6 maga, kevés segedelem-

mel, viaskodott szemtól szembe egy roppant és tombtt

ellenzékkel a legszebb vegyes ülésekben, miket a hon-

gyülések évkonyvei fentartottak. S itt, a mi a fiatal

nádor szellemi magas elhivatásáról leginkább kezeske-

dett: nem tudjuk a lelki éberséget és finom észt, vagy

e fenséges nyugodalmat magasztaljuk-e inkább, melly

erónek szülbtte volt, midón a csata folyt, s a tobbség

tiszteletéé, midón a csata elveszett. A beszédet, melly-

ben a királyi biztosboz a hon nevében szólt, mar nem

a kormány nézetének védóje, hanem a nádor, mint a

nagy országtest elnbke s kiegészitóje mondotta. Ho-

mályos sejtéseí kozbtt jos szellem szállotta meg ót, mi

dón bucsubeszédében e szavakkal nyugtatta saját szíve

fájdalmát: „Reményeinket a magyar nemzet szerencsés

nemtóje tartja fen, melly a beteg hazát, midón megma-

radhatása áldozatot kér, még soha sem engedte visz-

szavonulni; melly a haza üdvével legbensôbbleg bssze-

forrt királyi méltóság felett nagylelkúen ôrkodik; melly

semmi viszontagságok által a felség szent személye iránti

ragaszkodást megfogyasztatni nem hagyja; melly végre

húség, nagylelküség, túrés és állandóság által

minden keserüségeket vagy megelózni, vagy

elviselni, vagy enyhíteni tud."

E sajnos perc óta, Tekintetes Academia, brömte-

len idók borúltak a hazára. Évek múltuk évek után,

s a nemzet, ügyei koz megvítatására, tbbbé bssze nem

hívatott. A magyar torténet meg látszott szúnni. Mit

érzett legbelsejében , mit tett József e hosszú szünet

idején, azt tudnunk nem, de sejtenünk, de hinnünk
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lebet, sót hinnünk kell abból, mi ó azelótt, s abból

mi utóbb volt. És ne legyen tobbé emlékezetünk ez

idók számára. Azok sokat érleltek meg csendben, mi

utóbb brbmdús virágzásra nyílt, s szülték az 1825.

évet, melly a roskadozni indult alkotmányt új biztosi-

tékokkal erósítette meg a torvénykonyvben, s egy min-

denek felett drága biztositékkal, a legjnbb király szent

szavával, ki, valahányszor bn szive sugallatát háborítat-

lanul kovetheté, csak nemesen, csak királyilag cseleke-

dett. A mi az óta e napig a torvényhozás mezején nagy,

bnzéstelen, a valóságos kozjóra irányozva létesült; ez

áldozatok és engedélyek, miket a kiváltságos rend min-

den külsó kényszer nélkül, egyedúl az eszme és mél-

tány hatalmának hódolva, bnkényt megada; e nagy lé-

pések a való szabadság és való statusbolcseség felé :

torténetünk ez utolsó szakát a leggyümolcsbzóbbé tet-

ték nemzetünk ezeréves életében, s széppé, nehogy

mondjam -— sót büszkeséggel mondom. nagy tekintetú

gyülekezet — páratlanná tészik a nemzetek évkonyvei-

ben. Ugyanis a Poldmíveló osztály az anyagi és erkol-

csi emelkedését gátló régi terhek és korlátok alól fel-

mentetvén, nevezetes javakkal és jogokkal ajándékoz-

tatott meg: a kozkatonaság sorsa a badszegódség által

emberivé emeltetett, míg másfelül e szabály a vitézi szel-

lem ébredésére és terjedésére egy új hathatós eszkozzel

gazdagította az országot; a búnbsok javítása s hasznosí-

tása végett országos javaslat készült, melly ha még tor-

vénynyé nem lett is, de ez emberszeretó mozgalom sok-

felé a hazában a bortonállapatot mar is tetemesen meg-

javította; a zsidók ügye is enybíttetett; a nem-neme-

sek jogai idór'ül idóre terjesztetvén. a kiváltságok ural
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kodása hanyatlásnak indult; az igazság-szolgáltatás cél-

szerú intézkedések által meggyorsíttatott, a koz hitel,

kereskedés és ipar felvilágosodott szellemú torvénykony-

vek alapjára tétetett; a mezógazdaság a mezei rendór-

séget s vizi munkákat tárgyaló torvényekben új oltal-

mat nyert; a kozlekedési eszkozok, állóhid, csatornák,

vasutak, szinte torvényvédelem tárgyai lónek, s az el-

sóvel egyszersmind az agg alkotmányba egy új, a koz-

virágzást egykor csodálatosan elómozdítandó elv oltatott

bé; a nemzetiség új biztositékokkal vétetett korül; tu-

domány és müvészet az academia feállításával, a museum

és nemzeti színház megalapitásával , új támoszlopokat

nyert; a vallási szabadság a kor, az ész s a szívnek

egyformán hangos kovetelései szerint bátrabban emeli

szárnyait; ezek mellett halmaza kész az életmúves ja-

vitásokat magokban foglaló munkálatoknak, sót már a

felség elhatározásait váró torvényjavaslatoknak ¡s : —

mennyi érdek emelve ! a kozboldogság mennyi új esz-

kozbkkel gazdagítva e rovid húsz év alatt ! De ez csak

a torvényhozás utján. Mit nem teremtett eló с kor-

szakban az emelkedó nemzeti és koz szellem, mit maga

a kifejlett egyesülési irány ? Nem gyózném csak elso-

rolni. S miért ezeket most, midón József nádor tet-

teiról kell szólanom? Nem kovetem azok példáját kik

újjá születésünk minden részleteinek díszágait az ó ko-

szorujába túzik. Az uralkodó formák nem tészik azt

Iehetségessé országban, hol a kezdeményi jog alul van.

De gondoljunk székében férfiút, elfogultat régi eszmék,

avult erkolcsbk s megszokott formák által, kinek min

den javitás egy egy jog vesztése, egy egy szép forma

osszetorése: mennyi szó haland akkor el az ajkon, meny
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nyi indítvány fojtódik el csiráiban, milly rbgbssé leszen

a haladási pálya, melly késedelmessé és bromtelenné,

mit végkép gátolni nem lehet, mennyi betü leszen,

melly igazgatói hatalmának fagyos kezei alatt nem ka-

pand életre, vagy kór és fél éltet élend csak? — És

mit tett József nádor? — Nem, Önbk ezt nem kér-

dezik. Kortársai vagyunk mind szép éltének e legszebb

szakában, s mélyen be van vésve szivünkbe, mit koszon

kozbenjárásának a megerósített alkotmány, a vallási sza-

badság, mit nemzetiségünk emelkedèse és a haladási

rendszer diadalma, sót díszlése minden javitásnak. Wert

nap vala ó, mellynek melegító sugaraiban minden el-

hintett magvak kicsiráztak. Lelkében hely volt az állo-

dalom minden érdekeinek számára, s nem volt ügy,

anyagi, vagy szellemi, vagy erkolcsi, mellyre figyelme

szívesen ne szállt volna. S azért volt hatása érezhetó

mindenütt, itt tanácsa, ott helyeslése és bátoritása; itt

hatott tekintélye súlyát vetve a mérlegbe, ott mérsé-

kelve a szertelenséget, másutt tolva az akaratlanságot.

S épen e mindenre kiható gondban és hajlamban árulá

el e magas lélek fejedelmi természetét. És azért, nagy

tekintetü gyülekezet, a nélkül hogy számos kitünó ho-

nosiuknak részletekben áldást érdemló hazafiúi tbrek-

vései és tettei érdemét kisebbítenók : ez egyetemes ha

ladas lélekemeló képében József nádor szeretó lehelete

nyomait nem látnunk, befolyása áldásait számba nem

vennünk hálátlanság nélkül csakugyan nem lehet.

Eddig leginkább a torvényhozó lebegett elóttünk.

A bírót és igazgató fónbkot nem kisebb erények dí-

szesítették. Az onkény ellensége, szorosan torvény s

fenálló szabályok vezették, s ezt kiváná az alája ren
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deltektól is. Maga példája a csüggedhetetlen szorga-

lomnak, egymaga annyit dolgozott, mint egy egész hi-

vatal; s hol kormányszerkezet vagy korülmények meg

nem kototték, gyors az elhatározásban, és nyomos. Ve-

szedelem idején vigyázó, mérsékelt és erélyes. Igy mi-

d6n a dogvész ütott be déli határinkon, így midón a

nyugatot ellenség fegyvere háborgatta, így az epemirígy

szomorú idószakában, s midón a Duna urja fóvárosain-

kat pusztitá. Szeretó gondjainak kedves tárgya Pest

vala. Egy az egészség, biztosság és kényelem kivánal-

mait betoltó fóvárost a hazai emelkedés egyik neveze-

tes emeltyújének tarta. Minden tekintetek Pest mellett

szóltak. A szúk látkorü polgárok kormányzása s egy

felsóbb igazgató széktól függés mellett a célszerú in-

tézkedések vagy alulról lehetlenné, vagy felülról kése-

delmesekké lettek. Kivette tehát e város szépító bizott-

mányát mind a két befolyás alól, s független királyi

hivatallá alakítá. Mint elnok ennek valóságos lelke is

volt. Épitészi rendszert adott a városnak, a szabályo-

zásba bnmaga befolyt, az árvíz napjai után a régi hi-

bákat, mennyire a romboló veszedelem lehetóvé tet-

te, helyre hozta, s a kozlekedés, biztosság és kénye

lem elómozdítására utcákat vágatott, egyebeket szélesl-

tett, négy új tért nyitott, a vályogépitést tokéletesen

eltorlbtte, az építkezók segélésére hasznos kolcsbnt esz-

kozlbtt, s a seregesen beküldbtt terveket bnmaga vizs-

gálván meg, az inség napjai után folyvást három kezet

fárasztott tollba mondott végzései leirásával. Szenvedel-

me olly élénk volt, hogy e tárgyakat utazásai kozben

is maga után küldetve a leggyorsabban ellátá, sót azo-

kat vég betegségében sem bizá más kezekre. Csoda-e,
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hogy az ismeretes nagy veszély alatt konyezó szemeit

e várostól el nem fordítva állott vára ablakaiban, emész-

tódve a csapástól, melly alatt az ifju óriás roskadozni

látszott?

Nemzeti nyelvünk viszontagságai tudvák a Tekin-

tetes Academia elótt. Az ó kozbenjártának koszbni a

magyar, hogy e torvény mai szélességében áll. És ó

a gyózodelmet édessé is tette. Mert kimondá , midón

a haza atyái vég ízben sereglettek komle, hogy noha

a rendek gyóngédsége ót az új torvény alól kifogta, s

elóhaladt kora dacára, reményli, mikép viszonlátáskor

magyar igékkel szólbatand Magyarországhoz ; és bár a

gondviselés nem engedé neki s a hazának e boldog

napot elérniok, bebizonyítá, hogy az igéret szilárd fel-

tétel szüleménye volt, mert nem csak a legszigorúbban

s legtágabb határok kozt lépteté életbe a tbrvényt, ha-

nem maga is hódolva neki, midón helytartói félszázada

szerencsés betoltét üllé, magyarúl szólítá meg a hely-

tartó tanácsot, s magyarúl kedves jász-kúnait, midón

hason ünnepre kozoltok utolszor megjelene. És a nádor

gyermekségében nem hallott magyar szót, s most het-

ven éves volt!

Ennyi munka, illy cselekvóség mellett mik voltak

József nádor brbmei? Mik egyebek, mint minden ma-

gasb lelkeké: a tudományokkal barátkozás. Azért nem

volt már élte alkonyán vidék az emberi osmeretek nagy

birodalmában, mellyben tájékozva nem vala, a torté-

netben pedig, régiségtanban, országtudományokban, a

természetiek- és gazdaságban, nem egyedül tanult, de

valóságos tudós volt. E készület kivillant koronként

koz beszédeiból is. mellyek rendszerint rbvidek és szo
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rosan a fenforgó dolog nyomán járók voltak, de meg-

lepó vala a szakemberekkel társalkodósa az említett me-

zókon, mert mindig a tárgy lényegére irányzott kérdé-

sei nem kevesebbé árulák el alapos ismereteit, mint

mindenkor rbvid, de a tudomány mélyeiból felgyümol-

csbzbtt észrevételei. Az utazások leírásai külonbsen ked-

ves olvasmányai voltak, innen merítette 6, ritka em-

lékezó tehetsége által segítve, e csodálatra méltó isme-

retét a világ minden részeinek, melly országtani néze-

teire is hathatósan befolyt. Alcsút és Kisjenó, mellye-

ket egyvalaki a magyar gazdák Mekkájaul jelelt ki,

gazdasági osmereteinek úgy, mint gyakorlati tapiutatá-

nak emlékei ; s példányai egyszersmind annak , mint

lehetne e termékeny hazában a hasznossal egyesíteni

a szépet. S megilletó volt néha látui az országos ag-

gályokkal terhelt férfiút, melly gyengéd gondossággal

ápolta kerteinek virágait. Szép — mondá egy neves

francia iró, midón Józsefet, a még gyermeket, a florenci

nagyhercegi kertben füvészni látá — szép a királyok

gyermekeit a természettel társalkodva látni ! Tegyük hoz-

zá: tiszta, nemes indulat jele, ha e vonzalom a termé-

szethez az ósz hajak alatt sem húl meg. A régiségek

és irodalom szeretetének brbk emléke a magyar nem-

zeti museum, mellyet midón bármelly emlék megszer-

zése által nevelhetett, az nap nálánál senki boldogabb

nem volt. Nem csak jártas vala a szépmüvészetek tbr-

téneteiben, hanem magan erszényéból is nem egy hazai

múnevendéket segített, de, mint mindent, úgy ezt is zaj

és nyilvánosság nélkül. S mind ezen éleményeit isten

egy mással, egy ollyannal tetézte, melly a fold fejedel-

meinél olly ritkán tér be: szerencsés férje volt egy az
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erény és jótét malasztaiban éló nónek ; és saját lelke

képére teremtett lelkes és jó gyermekek szépiték ha-

nyatló napjait, kiknek nem csak gybngéd atyjok volt,

hanem kikbe emberszeretó szíve érzéseit s magas szel-

leme nemes irányait ¡s bécsepegtetni ügyekezett.

Ha tettek, ha hatás tészik az ember életét, ime

ez élete az elhúnyt nádornak. A képet jellemének vo-

násai egészítik ki. Egyszerú mint beszédeiben, vise-

letében, egyszerú volt udvaraban is: a valódiság min-

denütt tobb a kül színnél, vagy épen a látszatnál. Pa-

lotája nyílt mindeneknek, kik rendeléseit venni, kik

kérni, kik helyesléséból bátorságot és erót meríteni

hozzá hetenként sereglettek. Elóleges beirás. bejelen-

tés nem kelle, név nélkül bé lehete lépni ahoz, ki

mindenkit olly tiszta szívvel fogadhata négy szem ko-

zbtt. Leereszkedése nem érezteté a lépcsó magasságát.

mellyról a szólóhoz leszálla, s azért azon ünnepies hó-

dolat, melly vele szem kozt kitkit elfogott, s melly

egyedül belsó méltóság hatása volt, s azon felsóség,

mit a mindennapiason felülemelt ritka jelleme, ismere-

tei és bolcsesége akaratlanul gyakorlának, nem volt nyo-

masztó vagy fajó, hanem emeló és melegító. És így, míg

a fóherceget elfelejteté elóttünk nyájassága, a nagy em

ber elótt meg kelle hajolnunk. Kit érdemesnek tartott

reá, kitól részleteket érthetett s felvilágosítást várhatott,

annak ajkait megoldotta e nyájasság, meg kérdései; a

hallottakat megjegyzé, de meggyózódései kozé csak ak-

kor vevé fel, midóu a tárgy minden oldalról meglatolva

volt. Jósága sokszor bízék, és megcsalatkozott; de e

jóság épen abban nyilatkoztatta nemes természetét, hogy

ha az élet késóbbi éveiben az embereket, miutan
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annyiszor látá sUlyedni és bukni, kevesbbë becsülte is.

de az embert mindenkor szerette. Lassúbb Ion ité-

leteiben, vigyázóbb választásaiban, de kit így is teljes

mértékúnek lelt, attól bizodalmát tbbbé el nem vonta.

Az árulkodást nem túrte, s ha szíve még az árulko-

dót sem szégyeníté meg szemben, az ész visszasujtá a

vádat aira, ki azzal a jót akará sújtani. S ha mikor

ferde vélemény hatotta át még is a levegót korbtte, s

balul tortént itélnie arról , kit bnmaga nem vizsgála

meg: ha ezt megismerheté és ártatlannak találá, bizo-

dalma egész mennyével tette jóvá az onvétlen hibát.

Kérést visszautasítani szíve nem volt, s ha kéreték, mi-

dón nem adhatott, hallgatással s arcvonásaiban olvas-

hatott sajonnal felelt , hogy a megtagadás ne fájjon ,

vagy épen ne pirítson. A nyugalom, melly alakján s e

méltóságos arcon ült, sem vérmérséklet kovetkezése, sem

mesterkélt nem vala, hanem túkre a magával tisztában

levó léleknek, s eredménye az akaraterónek, melly nem

engedé, hogy érzései tengerét az indulatok szellói felhá-

borítsák. Ha valamelly tettét siker érte, ha a vita terén

okai gyóztek, brúlt, s ez bromet nem rejté el, hanem

eltolt képe jószívú derúlt mosolygással; mellytól azon mo-

soly külbnbbzbtt, mit másokét haladó tiszta felfogás s biz-

tató bnérzet vont bssze ajkai korúl, s melly gúnyos kife-

jezést vett volna fel, ha soha nem hallgató jósága ezt ki-

fejlódui engedi. De ama mosolygás néha a fájdalom ta-

karója is volt, mikor családi korben más veszedelme fci-

lott el kelle rejteni az aggságot; emezzel pedig a halált néz-

te, mellyet úgy fogadott mint gyózó, és nem mint gyözbtt.

Mert beszédem fonala a nádor kórágya mellé ho-

zott. Emlékezünk mindnyájan a szomorú ószi napokra,

13
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mellyek az országos brbmet búra , félelemre változta-

ták. Ó sejté, hogy a betegség szele az élet túzhelyé-

hez kozelített. Az orvosi jelentéseket szemmel tartotta,

nem mintha félve a végtól akarna felvilágosíttatni álla-

patjáról, hanem hogy arra készülhessen. De így a szo-

morú helyzetról teljesen nem értesUltünk. És javult is

ez, s e Tekintetes Academia szerencsés lehetett ót a

nádori félszázad reggelén ragaszkodása emlékével meg-

brvendeztetni. De az enyhülés fegyverszünet volt csak,

nem béke. Az új év bekoszbntott, hogy ó azt utol-

szor üdvezelje. Az új hír felriaszta bennünket: б nyu-

galommal várta az elutasíthatatlant. Kedvetlenseg, elsü-

lyedés nem voltak rajta láthatók; hanem vallásos bizo-

dalommal, on-odaadással viselte az éles szenvedéseket,

mik az elsanyart testet utól érték. És még ekkor is

a munka végképen nem Ion felfüggesztve, mert vala-

mint lelke munkában élt, úgy ment a halál elébe is.

Mégis bnnoneivel nem érezteté , hogy sorsát ismeri ,

nehogy fájdalmokat nevelje; de maga számot vetvén iste-

nével, magával, s kotelességeivel, tollba mondá bucsu-

levelét a királyhoz, csendben és derülten, azalatt hogy

az irónak szíve repedezett. S oda irá nevét — utol-

szor. Egy ohajtása volt még az életben, s egy aggo-

dalma: István fiát, lelke gyermekét láthatni, megáldani,

s utolsó tanácsaival erósítenie egy hosszu pályára, mely-

lyet ez atyátlanul futand meg. Ez egyet ne tagadd

meg tóle, o ég! — És István belépett. Egy dicsó-

ülthez illó derúlt nyugalommal mondá: István, nem

sok hía volt, s elkésél. Tudom, hogy meg kell hal-

nom, még sokat el kell vala végeznem — aggódnám

gyermekeim kiskoruságán is — de, István, te atyjok
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lészsz!" Kbvetkezett az éj. A fenséges nó egy kisded

kalánban nyúj'ta neki gyógyitalt: 6 azt megelégedett

szelid mosolygással megkoszbnvén : „nyujtsd, mondá, a

csészét, még lehet a szokott módon is." Lelkét eró-

síté a magasszivú nó bngyózelme is, melly engedé, hogy

a vég óráig gyongéd, hú s a lélekjelenlétet soha el

nem vesztó ápolója legyen; s szépíté elválását a virágzó

gyermekek kore, kiket hiány nélkül, rendre megáldha-

tott. A fóérsek belépett, a testi fájdalmak elálltak, a

nádor néhány perc múlva lelketlen tetem volt.

Elhallgatok. Illyen halál, Tekintetes Academia, a

legszebb emlékbeszéd.

Fogadd, elkoltozbtt lélek, e testülettól, melly a

hizelgés ál füstével férfias szelleme túkrét soha el nem

homályosítá, fogadd kegyeletének e vég téteményét. A

mit annak bregbedésére tettél, feledetlen lészen elót-

tünk; s ha a hazával együtt felénk is egy jeles feje-

delmi sarjban vigasz és új remények mosolyognak : ki-

nek koszonhetjuk a szép jovót is, ha nem az atyának,

ki illy flat nevele honának! Mí pedig, társaim! mint

emberek erényben, mint a tudomány férflai munkásság-

ban példányul elsó pártfogónkat éltessük lelkünk elótt:

maradandóbb koszorút sírjára nem függeszthetünk !

13 *
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Melly szép az emberi élet, midón и Ielek azon

magas rendeltetésnek, melly ôt minden teremtmények

fölbtt fejedelmúl hagyá születni , megfelel ! midón sza-

bad munkássága által társainak jóltevóje, s ennek érze-

tében bnmagiinak boldogítója lesz ! De mennyiszer kell

fájdalommal látnunk, hogy épen az, ki napjait onfele-

déssel egy nemes célnak áldozá , nem élheti tisztán

azon boldogságot, mellyel a magával-megelégedés kinál-

kozik. Mert elfelejtve mikép magának a léleknek jól-

léte mindenek elótt a test jóllététól függ : fájdalmak,

gyengélkedés , nyavalyák keserítik el gyakran az brbm

óráit, s a leghasznosabb életet idónek elotte oltják ki.

Hogyan? Tehát a tanult, a múvelt ember is vét-e

így bnmaga ellen? ki annyit tud, egyedúl saját érde-

kei korûï illy tudatlan? s ki annyit bír gyakran egy

gondolatért tenni, csak itt lepetik meg gyarlóság által?
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— Igen. Mert nevelésünk általában inkább létünk scel

lemi oldalát vevén gondjai alá, az a másik, melly még

is boldogságunkra szintolly fontos: a testi élet, kozbn-

ségesen elvész szemeink elól; s eleget gondol tenni leg-

tobb, ha, midón betegség koszbnt be, orvosi tanácsért

folyamodik. Nem fontolják meg azt, hogy míg a lélek

le van a testhez kotve, csak ezzel együtt lehet teljesen

ép és egészséges : hogy részt kell vennie ennek fájdal-

maiban, elcsüggedni gyengültével, és sínlódni nyavaly-

gásakor: s hogy ezen szoros frígy miatt csak úgy \isel-

jük kelló gondját a lelki eróknek is, ha anyagi termé-

szetünket sem hanyagoljuk el. Nem ismerkedünk meg

elég korán azon nagy orvossal, ki minnen magunkban

lakozik, kinek okossága, belátása s ügyessége minden

egyebeket felülmúl ; nem tanuljuk elég korán hívó sza-

vát hallgatni s üdvosséges intéseit érteni : s ha mikor

halljuk és értjük is, gyengék vagyunk azt tettleg is tisz-

telnünk. Értem pedig a természet szavát, melly elég

fen hangon szól még e romlott testekben is, úgy az

egészség, mint a betegség napjaiban. Csak idóvel, mi

dón a csecsemó korban rajtunk elkovetett hibák, a gyer-

mekidó gondatlansagai s az ifjuság vétkeinek sok nemú

bal kovetkezése koszbnt bé, rendszerint csak akkor for-

dul anyagi természettínkre is figyelmünk: de ekkor már

vagy pótolhatatlan károkat szenvedtünk , vagy annyira

megszoktuk azt az édes gondtalanságot s még édesebb

vétkeket, hogy gyakran amaz ovidiusi mondat szerint

látjuk ugyan s javaljuk a jót , de ellenkezójét csele-

keszszük.

Ezen emberí gyarlóság is ohajthatóvá teszi, vajha

külbnbsebb tekintet volna azon tudomány iránt, melly
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tanít, mikép egészségünket ne csa k minnen magunk ne

fogyaszszuk, hanem külsó ellenséges hatásoktól megvéd-

jük, s nevelvén azt erejében és vidorságában, olly ká-

rok ellen ¡s felkészítsük, mellyeket feltartóztatni, mely-

lyek elól fulni nem lehet.

De tbbb ízben hallám mondatni: melly tudomány

tartja hát fen az ész nélküli állatok ép voltát, mikról

tudjuk, hogy kevesbet sínlódnek az embernél? Haszon-

talan itt, így okoskodnak, minden nagy mesterkedés;

felette szovevényes alkotmányában fekszik az ember gya-

kor sínlódésének (6 oka. — Igen; az oktalan állat ke-

vesebb tehetségekkel , név szerint sokkal alantabb álló

idegélettel lévén felruházva, kevesebb bajok csiráit hord

magában, s noha némelly tekintetben tobb ártalmak-

nak van kitéve : a természet olly belbsztonnel készí-

tette fol, mellyel, valamint ellenséges állattársát mesz-

sziról megsejti, hogy elóle futhasson, úgy a neki hasz-

nos vagy ártó dolgokat megismeri , megkülbnbbzteti ,

amazokkal él, ezeket állhatatosan kerüli. Ellenben mi-

dón ugyan az a teremtó természet az embert olly mes-

terséges múvé, s egyszersmind annyi csodálatos tulaj-

donok birtokosává tette: vajjon azért tette-e ezt. hogy

midón egy kézzel ad, a másikkal annjival nehezebben

sujtson, s a büszke adomány másfelül átokká váljék?

Sót gazdagon kipótlá az oktalan állat vak bsztbnét ész-

szel: mellyel saját s a dolgok természetébe hatván,

ezeket hatalma alá hódítja, s nem csak szükségei be-

toltésére , hanem gybnyorúségére is él velok. Nyug-

talan vágy úzi az emberi szellemet elrejtett igazságok

folfedezésére : ez szülte a tudományokat: szükség s ké-

nyelem szeretete mesterségeket találtatott lol vele, a
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képzó eró müvészetekben nyilatkozott: de valamint ezen

úta кип külon ragyogó oldalai fejlódtek ki tehetségeinek.

úgy testi bajok ezrede is borítá el egyszersmind, mely-

lyek egyes erók túlhasználása , mértéktelen veszteglés.

külonnemü káros testi helyzetek vagy szertelen mozgás.

ártalmas úllományokkal bánás stb által támadoznak.

Ugyan e magas tehetségek csabílák el az embert más

felül, hogy vissza is éljen a természet toménytelen ado-

mányival, s szem elól vesztvén az bnfentartást mint elsó

feltételét az emberi rendeltetés betolthetésének : ezt a

gybnybr vágyának rendelje aló, honnan az elpuhultság

és fényüzés eredett, s ezeknek luí kovetói: százféle be-

tegségek. Hány nyavalya gybtri el a nagy milveltségü

Europa népeit, s itt is mennyivel tbbb a müveltség

fóbb székeit, a nagy és gazdag városokat, mint a mezei

lakos alacson kunyhóit! Mennyivel boldogabb e tekin-

tetben Páris népénél Oceania félig vad lakója is, kitól

a nagy müveltséggel együtt a fényüzés és annak bajai

is távol maradtak. Ezeket végig gondolván, nagy fényü

gyülekezet, hajlandók volnánk llousseauval a müveltsé-

get kártékonynak állítni, s vele azt kiáltani fel: Jóje-

tek az erdókbe, s legyetek emberekké ! ha e vád nem

inkább az egyoldalu, a félszeg müveltséget érné, melly

a delphii jósszék sokat mondo rovid intését: ,Jsmerd

meg magadat" semminek tartva, mindent teszen vizs-

gálata tárgyává, csak e foldi koronáját a nagy minden-

nek nem: t. i. magát az embert. Mert ugyan ezen

vádolt , kárhoztatott müveltség jegyzé fel a természet

torvényeit és intéseit is, ez emelte fel tudománynyá,

mit az embernek, szelleméról szintúgy mint testéról, tud-

nia, s mind két tekintetben kovetni vagy kerúlnie kell.
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Igen, maga a müveltség nyújtja az eszkozt is, mellyel a fél-

szeg, vagy nem értett, vagy ferdéül használt müveltség ka-

rait elfordíthatjuk, s tanít, mikép a természet adományi-

val nem csak kéjünkre, hanem hasznunkra is élhetünk, s

gyermekeinket is olly testi eróben nevelhetjük, melly a

lelket is magasabb szárnyalasra képesíti. S ezen ága

az emberi tudásnak, melly, a mennyiben az egészséget

fentartani tanítja, az életet is meghosszabbítja : újabb

idókben a macrobiotica általánosb címe alá foglaltatott.

Nyilvános a mondottakból s e tudomány céljából

ennek méltósága és toménytelen haszna is, a koz tár-

saságra mint egészre úgy, valamint egyes tagjaira nézve.

Általa az állodalom egészséges, munkabiró polgárokat

nyer, kikben a test erejével a szív és léleké is emelke-

dik ; az egyesek pedig megóva káros befolyasoktól, vagy

edzve ellenbk, ezen épségben fogják boldogságok nem

legkisebb részét találni. Voltak ez okból minden idók

ben férfiak, kik e szép célt tevék gondolkozások tár-

gyavá úgy, hogy az életrendtant magával az embernem-

mel lebet egykorúnak állítani, mellyból maga az orvos-

tudomány is keletkezett. ЕЫ kiképeztetését az majd

minden népeknél a papoktól vette , kik egyszersmind

orvosok is voltak; papi szerzetek pedig elsók, kik szi-

gorú lemondás és példás mérsék példáit adának. Ók

voltak eleinte a népek torvényhozói is, s mint illyenek

az életrendet isteni torvényként igyekeztek megállapí-

tani. Mózsesnek, a héberek nagy torvényhozójának, szá-

mos vallási cikkelyei e célra intéztettek, s a spartaiak

Lycurgusa teljeseu érezte e nagy igazságokat. Az ara-

boknál hasonlókép vallási torvényekké lettek az életsza-

bályok, de miknek szigorusúga az életnemnek nagy egy
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formaságot adott. Herodicus vala elsó, ki az életrend-

tant az orvosi gyakorlatba is beszótte; utána Hippocra

tes, tobb munkáiban kifejtvén azt a természet útmu-

tatásai szerint, atyja Ion a legszebb tudománynak, mellv-

nek tisztelete szülte azon derült, tiszta s bogy így szól-

jak átlátszó gbrog szellemet, melly a legdicsóbb nem-

zetnek minden maradványait bélyegzi. Ez tette hóseit

erdsekké, hazaûait nagyokká, s ada Platonnak és PIu-

tarchnak ép és vidor bregséget. Hippocrates hú kbvetóje

és magyarázója Celsus volt, és Galen, ki a tudományt

toldások és változtatásokkal gazdagította. A gbrbg iste-

neket és gbrbg philosophiát idóvel más váltotta fel, s

elterjedt Europán a kozépkor hosszu éjszakája, mellyet

Paracelsus chemiai kuruzslatával, a szellemvilág táltosai.

az astrologok csalárdságai és sokféle babona szószólói

el nem oszlattak, sem senkinek életét meg nem hosz-

szabbították. Maga az angolok nagy lordcancellárja, veru-

lámi Вело, más és minden esetre ész útain keresé a

hosszélettan kulcsait, de mesterségesebb fogásokkal még

is, mint a millyenekre a természet a maga nagynemú

egyszerúségében szorúl. A kevéssel elótte élt Cornaro

Lajos találta fel újra az élet fentartása szép mestersé-

gét. Negyven éves koráig szüntelen a gybnybrnek ál-

dozván, léte brbk betegség volt, mellyen a gyógyszerek

sokasága nem segíthetett. Bele fáradva (gy a sikeretlen

veszôdségbe, félre teve most minden orvosságot, s a leg-

fukarabb és szorosb életrendben kerese menedéket, és

talált is. A berogzbtt csotnbr, kbszvény, s szüntelen meg-

megtéró hideglelés kivándorlottak a sanyarúan éló test-

ból, mellyben táplalatot tbbbé nem leltek: s Cornaro láj-

dalom s nyavalygás uélkül, érzókei állaudó basználatában.
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lel kî nyiigalommal és szünetlen munkássúgban érte el száz

es negyedik évét. De kovetóre nem talált. Nem is múl-

hatlnmil szükséges olly szúkre szabni éltünk gybnybrüsé-

geit: s nem minden test fogna Cornaro asztalánál eléggé

felépülhetni, vagy gyomorizgató fúszer nélkúl emészteni;

nem mindenki született olly szerencsés viszonyok kozt,

hogy eróit annyira kímélhesse, a külsó ártalmakat úgy

kikerûïje; s olly idegrendszerrel, hogy szenvedelmeit olly

állandóan féken tarthassa, mint ó. Mindazáltal benne

fel van állltva az életrendi szigoruság tetôzése, melly-

hez egyedi lehetség szerint legalább kozelítni kell. Ót,

a hosszélettan gyakorlati hósét, kovette foldie Sanctori-

nus, ki elsó volt az ujabb korban, figyelmessé tevó a

tudományos világot , hogy betegségeink tetemes része

a szerfeletti táplálkozástól veszi eredetét, s azt tett ta-

pasztalásokkal is bebizonyította. Ez ido korúl terjedt el

Europán számos idegen éldeletek divata, a fúszerek, kávé,

téa, dohány használata; míg másfelül a lovagkor eltün-

tével a testgyakorlatok, úszás, fürdés mind inkább meg-

szünedeztek : tulság és hiány, miknek együtt véve hatá-

sok az emberi egészségre csak káros lehetett. S ez ag-

gasztó állapatokban nem a természet utján, hanem egé-

szen más szerekkel látogaták meg az emberiséget a múlt

század kuruzslói, kik kozt elég legyen ezúttal Mesmert

említenem, ki mágnességével az emberi nem újra szü-

Ietését igérte eszkozolni; a nép hitt neki, mint minden

egyebeknek is ... .

De találkozának felvilágosodott elméü orvosok is,

visszatérók Hippocrates nyomaira. s emlékeztetók polgár-

társaikat azon módokra, mellyek által egyedül lehet a

Iegdrágább foldi kiucset fentartanunk. Olaszországban
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a salernói híres orvosiskola életrendi oktatásai minden

esetre hasznos jelenés voltak; a magyar nép azokat más-

fél század elótt olvasta már Felvinci forditásában ; Fran-

ciaországban Tissot hata legtobbet ide tartozó irásaival:

nálunk még a múlt század kozepén tul tevé a ritka tu-

dományu és munkásságu Mátyus e tárgy kidolgozását élte

lo feladatává. De senkinek sem áldá meg iparkodásait

az ég úgy, mint Hufelandéit, ki helyesen felfogván a

nép és kor szükségeit, a maga nagy hírü Macrobioti-

cájával ajáudékozá meg — nem mondhatom nemzetét,

hanem — az emberi nemet: mert munkája legtobb euro-

pai nyelvekre s koztok magyarra is lefordítva, számta-

lan kiadásokban és utánzatokban , a palotáktól fogva az

utolsó polgárházig behatott. Az ó munkája, de még kü-

lbnbsben éló szóvali elóadásai tették e tudományt ked-

vesemmé, s gerjeszték keblemben azt az ohajtást, hogy

indúlva a nagy férfiu nyomain, de használva mindent,

mit e részben a minden korbeli orvosok tettek, nem

mellózve a hasonszenves rendszer tiszta tapasztalásait

sem, hasznos szolgálatot tehessek polgártársaimnak, mi-

dón óket idórül idóre az élet leglontosb ügyét illetó

igazságokkal múlatandom. S raj ta leszek, hogy a nem-

orvosok is általlássák, melly okl'ókon alapszik a testi jól-

lét s tartós egészség; s melly úton védhetik meg bn-

magokat, feleiket s egykor gyermekeiket azon sinlesztó

bajoktól, mellyek az orvost gyakran olly szomorú tapasz-

talásokkal kinálják. — Melly rendes elóadásaimra ezen-

II el minden karbeli hallgatót a legszívesebben meghívok.
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ÎUTÂSKÔRÉPŒK kitagitása iránt.

TARTITOTT AUGUSTUS XV. MDCCCXI.I.

Urak ! Tíz év óta nyelvünk hatalmasan terjed, iro-

dalmunk gyarapszik, az idószaki sajtó száz kezeket tart

mozgásban, a tudományok míveltetnek hazai nyelven is,

az academia ezeket hatása fótárgyaivá tette, e mellett

orvosi, gazdasági, ipari s természetvizsgáló társulatok

keletkeztek, a polgári állapatok szabadabb sajtó utján

koz vizsgálat tárgyaivá lettek; s a milly éléuk, sót he

ves a szellemi munkásság, azon arányban leszen az ol-

vasas is mind inkább érezhetó s vissza nem utasítható

szükséggé.

Egy ága az csak, Tekintetes Társaság, a nemzeti

irodalomuak, melly e tíz év alatt nem haladott hasonló

arányban a tobbiekkel, sót, tudományos oldalát tekintve,

az azt megelózott tized mogott elmaradt, s melly iránt

egyszersmind a kozonség részvétele is tokéletesen meg



208 BESZÉD A KISFALlDY-TÁRSASÁGnOZ

hidegult: s ez — a külföld ezt nekünk bebizonyítás

nélkül el nem hinné, — ez a koltészet. Igen is. a

koltészet, ez a szívnek, képzelemnek literaturája; melly

a religio mellett minden romlatlan, fogékony kebelre

a legnagyobb hatásu , melly az ifju kornak s az em-

beriség szebb felének, a nónemnek, az, mi férfiúnak

a philosophia és torténet; melly amaz ifju kort és a

szelid nemet az emberiség és haza szeretetére, minden

nagy iránt gerjedezni, minden nemesért lelkesedni ta-

nítja; melly nek karján nyerjük a világ elóismeretét, hogy

ezt utóbb saját tapasztalásunkkal kiegészltsük : a kol

tészet, a nemzeti nyelv e leghatalmasb nemesítóje, szé-

pítóje, gazdagítója — épen ez azon része irodalmunk-

nak, melly szép haladásában, de még inkább becsül-

tetésében e tized alatt érzékeny csokkenést szenvedett.

Koltóiuk nagyobb ügyességgel, de kisebb gonddal dol-

goznak: elódeik küzdbttek s utat tortek: ók a kivítt

állásban kényelmesen érzik magokat. a helyett, hogy

a szép orokséget hasonló erólkodésekkel, de a siker-

nek már most biztosabb reményével, gyarapítani tore-

kednének: innen tárgy és forma brbk ismétlése, a ré-

giebbek elhanyaglásával, mellyek még tokéletesítést vár-

tak, s újak be nem hozásával. Múbiráink elhaltak, vagy

elhallgattak, újak nem támadnak, mert vajmi nehezebb

a müvészet korében itéletet mondani s termékeny esz-

méket hinteni , mint nem olvasott konyvekról partos

dicséretet vagy gáncsot cifra szóárban elhangoztatni :

s így az elferdillt izlés utba igazítás nélkül, s a kor

legjobb múvei tudományos méltánylás nélkül maradnak:

szépségeik ki nem emelve, fogyatkozásaik nem taglal-

va, a kozbnség nem veszen oktatást. min épüljon. a
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kezdó nem tanácsot mit kovessen és kerüljon; a gya-

korlütt iró pedig, nem tartva az aestheticai birálat el-

lenórzésétól, múvek halmozódnak múvekre, mellyeknek

érdeke azon évvel enyészik el, melly azokat hozta. El-

halt koltóink munkái elkeltek, elfelejtettek, s míg más

nemzetek minden korbeli jeles iróik s ezek munkái

iránt nem csokkenó tiszteletet mutatnak, azokat újra

meg újra kiadogatják, szépmútani studiomok tárgyaivá

teszik, minden részben méltatják, s tudván mit kezdtek

azok, hol hagyták el, lelkesen folytatják nemes mun-

kájokat, s eképen életmúvesen tovább fejló és haladó

irodalmat építenek : addig nálunk az irói világban a fiú

nem ismeri, nem akarja ismerni, apját, az elhintett csi-

rák, az ilju ültetvények apolatlanul kivesznek; a kol-

tói müvészet egész tartományai, nem tudva, nem mí-

velve, parlagon hevernek: a hála szép virága pedig az

bnbálványozás bujálkodó gyoma kozt elfonnyad. Mit mond-

jak a müvészet tudományáról, az aestheticaról? Hol a

kor, midón Kazincy és Kolcsey tollal, Virág és Kis-

faludy Károly szóval hirdeték annak tanítmányait, s bn-

tudalommal készített múvekkel emelék oda a koltésze-

tet, hol e kor azt találta, de miután elfoglalá, azt to

vább mívelni rest? Igen is, Urak , vannak koltóink,

de azok naturalisták ; vannak journáli criticusok, de

nincsenek philosophusaink ; az aesthetica, tartalma sze-

rint, valamint a mútorténet majdnem neve szerint is,

bsmeretlen. S ez állapotjához az irói koztársaságnak

járul a kozonség elhülése. De csodálhatjuk-e ezt, ha

a régit elhagyjuk enyészni, az uj pedig egy húron pen-

dúl hajnaltól napestig; ha nem igyekszünk tárgyak vál

tozatossága és gazdagsága , a kidolgozás mélysége, a

14
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forma tokéletesítése által az érdeket nevelni; s ezt an-

nál inkább, minthogy ugyan ezen kor részvételét egy

más irány, a politicai, olly hatalmasan elfogja; melly,

ha amazt végkép elnyeli, ha minden múérzék kozólunk

kivész, ha érzés és izlés nélküli státusemberek és egyéb

semmi nem leszünk , ha az eszkozt céllá tevén csak

azt kérdezendjük : mi hasznos, s nem azt is : mi szép

és nemes? nem mi magunk leszünk-e okai; — mert

látjuk, hogy a gazdag politicai életú francia és angol

nemzet is mint ér reá a szépmüvészet ápolására, s lát

juk, melly békésen fog kezet ama roppant oszlopú hír-

lapokon a népszónok és koltó, a státus- és múphilosoph.

Ez állapot, Tekintetes Társaság! nem természetes;

lelki s szívbeli miveltségünk- s nyelvünk nemesbülésére

nézve pedig egyformán káros kovetkezésü. Kell valamit

tennünk, hogy ezt az évtizedet egy szebb váltsa fel. Van

ugyan irodalmunkban egy széles alapú iutézet, de e rész-

ben ne tartsunk reá számot. A tudományosztályok túl-

nyomó súlya nem enged ott szabad, brvendetesb fejlódést

a literatura olly ágának, melly sok bolcs elótt nem egyéb

idótoltó játéknál. Korül tekintek irodalmunkban, s нem

látok egyesületet, mellynek iránya rokonabb az elhagyott

iránynyal, mint a Kisfaludy-Társaságé ; nem látok férliakat.

kiktól ez ügy méltóbban várhatná ujjá születését, mint

kiket e kisded társulat egyesít ! Engedjék meg azért,

Urak ! hogy szépirodalmunk sorsát szivokre kossem, hogy

ajánljam mi szerint e társaságnak tágabb munkakort

szabjunk; hogy ne csak jutalmak által — mikkel, dicse-

kedés nélkül mondhatjuk, eddig is már, minden kicsiny-

ségok mellett, nem kevés erót ébresztettünk, bátorítot-

tunk, sót ápoltunk — mondom, hogy ezentul ne csak ju
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talmak által igyekezzünk a szépirodalom emelésére hatni,

hanem ahoz tettleges bnmunkásságunkkal is járuljunk,

részint szépmútani tárgyak elméleti s tbrténeti fejtegetése,

részint szépmúvek készítése , részint aestheticai critica

megállapítása által. E célra egészítsük ki társaságunkat

a fiatal literatura jelesb tehetségeivel, tartsuk gyakrabban

üléseinket, kozoljük egymással dolgozatainkat, mondjuk

el rólok bizodalmas nyiltsággal itéleteinket , tanácskoz-

zunk, értékezzünk mindenról, mi ide vág; egyesúljünk

egy olly criticai lap készítésére — vagy bár válaszszunk

organumunkul valamelly már álló lapot — s hallassuk ott

itéletünket minden figyelemre méltó jelenetról e mezón ;

sót gondolkodjunk arról is, miképen mabolnap iróink új

és criticai készülettel ellátandó kiadásai által literaturánk

már meglevó egész erejével hathassunk a nemzetre.

De szabályaink szorosabbak, hogysem határaik kozt

e célra minden eszkozeinket kifejthessük: ajánlom tehát

azoknak kiterjesztó alakítását. Pénztárunk ereje kisebb,

hogysem egy lépéssel is tovább mehessünk, mint men-

tünk eddig: bocsássunk tehát hazánk szerencsésb állásu

fiaihoz és leányaihoz egy lelkes koriratot, mellyben ala-

pítványok gyújtésére szólítjuk; hívjuk fel a szépirodalom

minden barátit, hogy az ügynek valamelly esztendei kis-

ded segedelemmel adózzanak. Kevés hetek múlva sze-

rencsém lehetend Évlapjainkat , mellyeknek kiadásával

Önbk bizodalma engem tisztelt meg, bemutatni : azok

olly szép eredményét állítandják szem elé eddigi iparko-

dásinknak, hogy szívesen engedem magamat által azon

reménynek, mi szerint eddig is tapasztalt figyelme a kb-

zonségnek nagyobb és tettleges részvét által is fog ben-

nünket gyámolítani.

14*
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Ha a tisztelt társaság nézeteim s ohajtásimban osz-

tozik, engedje meg, hogy pusztán magányos véleményké-

pen egy új tervet mutassak be, s arra Önok szíves figyel-

mét kikérjem. A Tekintetes Társaság bolcsesége abból

olly szerkezetet alkotand, mellynek alapján biztosan el

lesz érhetó a cél, mire egyesülnünk — bátor vagyok

mondani — állásunk s számos irótársaink bizodalma

kotelez.
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M1DÖN A KISFALUDY-TÁRSASÁGBA BEVEZBTTETBK.

MONDATOTT JASUAb'xXIX. XDCCCXLII.

Tisztelt férfiú ! Midón e zsenge társulat szabad vok-

sok tobbsége által kebelébe meghívott; azon bizodalom-

ból tette azt, mellyet eddigi munkálataid s a hellen iro-

dalomban levó kitünó jártasságod támasztott benne. Érez-

zük tudnüllik mindnyájan azt, bogy ha a szóló müvésze-

teket, s külonbsen ezeknek azon ágát, melly munkálko-

dásink kitúzott (6 tárgya, a koltészetet s ennek philoso-

phiáját, sikerrel akarjuk mivelni, vissza kell tanulmányaink

kozt fordulni gyakran az ó kor azon legmíveltebb, s az

egész polgárisodott világra legnagyobb hatással volt népe

müvészetéhez, mellynél a müvészet az élettel a legszoro-

sabb bsszekottetésben , folytonos csereviszonyban állott,

sót mellynél amaz ennek egyik valóságos, sót kozel Гб,

alkotó részét tette. Hogy pedig ezt sikerrel tehessük,

keblünkbe kellett vonni azon férfiakat', kik e részben tu
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dományukkal, tanácsokkal, itéletok s izlésokkel tú moga t-

hatnak, segíthetnek. Egyike ezeknek Te vagy; s brbmmel

látom, hogy bizodalmas meghivásunkat nem csak elfogadni

valál kész, hanem siettél koztünk megjelenni, kik még

most kevesebbet adhatunk, mint tóled nyerni nem csak

reménylünk , de bizonyosak vagyunk. Engedd tehát,

hogy a Magyar Szépirodalmi Intézet nevében idvezeljelek,

s felszólítsalak , hogy helyedet elóadásoddal azonnal el

is foglald.
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MIDON A KJSFALUDY-TÁRSASÁÜBA BEVEZETTETEh

MONDATOTT MÀJUS XXVIII. MDCCCXI.II.

Jeles férfiú , tisztelt barátom ! Midón a Magyar

Szépirodalmi Intézet Önt egyetértóleg tagjai koszorujába

fúzte , tette azt mind elmúlt idókben gyújtott érdemek

méltánylásaul, mind a jovendó tekintetéból. Mert nin-

csen kozbttünk elfeledóje azon szolgálatoknak, miket Ön

szépirodalmunknak a Kisfaludy Károly évtizedében, ez el-

húnyt nagyunkkal kezet fogva, ton, s ton a koltészet egy

olly nemében, az elbeszélóben , melly akkor még igen

kevesek által míveltetett, mert ahoz nem elég koltói

teremtó eró, nem a nyelv mestersége, nem példányok

olvasása, hanem még valami, mit a magyar, s külbnbsen

a magyar iró, nem-társas hajlamánál fogva olly ritkán

bir: élet ismerete, tapasztalás. Jól tudom ugyan bogy

vannak kik azt hiszik , hogy az emberi szív rejtekei

tárvák a koltó látnoki szeme elótt; bogy, mit más hosz



216 BESZÉD KISS KÁROLYHOZ

szas tapasztalat után, elvonás osvényén vehet csak fel

lelkébe, azt amannak íhletett teremtó elméje belsó szem-

lélet utján, a szellemvilágnak benne meglévó ósi elemei-

ból , nem tudva , onkénytelen szerkeszti élethú képpé.

De noha a lélek illy titokteli munkálatát általában ta-

gadni nem akarom, sot megengedem, hogy vannak a

koltészetben jellemek , eszményiségoknél fogva sejthe-

tók; az élethez legkozelebb járó nemek: a vígjáték, s

mellyet Ön a kozonség helyeslése kozt mívelt, a novella,

ezen kivül más forrást is, a tapasztalatét, kivánják.

S Ont nem csak badfi állapotja, hanem embersze-

retó, s azért az emberek kozé szívesen vegyüló szívbé-

lyege is hozta azon számos érintkezésekbe, mellyek Önnel

amaz érdekes viszonyokat szoveték, ama külonbózó egye-

diségeket rajzoltaták , mellyek egykor kedves táplálatot

nyujtottak még gyér, de válogatott s fogékony olvasóink-

nak. S ki eleget tett a maga korának, minden korok-

nak élt.

A jovendóre nézve, intézetünk külebb terjeszti mun-

kálkodásait. Itt is ott is tanácsra, részvétre vagyon szük-

ség; és csak az nem tudja, melly kész és munkás barátot

bir Önben minden ügy mellyhez vonzódik, mellynek pár-

tolására meghivatik, ki Ont azon számos korbkben nem

látta, mikbe bnválasztás vagy mások bizodalma szótte.

De volt még egy harmadik, ki nem mondott, de

mindnyájunk által érzett ható eró, melly kezeinket bsz-

tbnszerúleg bévezette az Ön szavazati serpenyújébe. E

kor hézagot vallott, mert azon láncnak, melly a hazai

koltészet istenasszonya nyakát egykor olly szép fényben

vette korúl, s mellynek Kisfaludy Károly kapcsa és leg-

szebb drágakove volt, egy szeme Önben hiányzott, ki nél
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kül mesterúnk apostolai számát teljesnek nem tekintette.

Ön, az elótt távol tólünk, kozénk tette át Iakát, ez inté-

zet sorai tágultak, s tagjai, kiket egy drága név zászlója

alatt ügyszeretet és barátság olly szépen egyesít , nyilt

karokat terjesztenek ki Ön felé, kivel az Aurora kore e

társulatban már most ki van egészítve.

Foglalja el tehát, Dram, kozbttünk azon széket,

mellyre a koz bizodalom hívta meg. Munkálkodjék ko

zbttünk ugyan azon kedvvel és kitüréssel, mellyel irodal-

munk kevesbbé biztató, de épen azért dicsóitóbb, korá-

ban munkálkodott. A jelen kor tobbet kiván, s viszont

kevesebbet nyújt, mertazon szép részvételt, mellyel egykor

a sokkal kisebb, de méltánylóbb kozbnseg gyenge hatá-

sunkat pártolta, a tobbet flzetó de hidegebb és kovete-

lóbb ivadék pengó jutalma nem pótolja ki. Képzeljük

magunkat néhány lustrummal vissza az idóben, s leljük

fel ama korban azon biztatást, mellyet a szépirodalom em

bere a jelenben nem lel, de melly nélkül torekvéseink,

mint nbvény nap nélkül, halvány színben fejlódnek. E

kor emlékének árnyában egyesúljbn velünk Ön, s tegye,

mire szép lelke által vonzatik!



V.

BESZÉD GAAL JÓZSEFIIEZ

MIDON A KISFALUDY-TÁRSASÁGBA BEVEZETTETEK

MUNDATOTT JUHIUS XXV. MDCCCXLII.

Egyikét azoknak, kik a Kisfaludy Károly által meg-

nyitott pályákat folytatják, Önben üdvezeljük. Ön a ko-

moly regényben, mellynek irodalma nálunk Tihamérral

kezdôdik, még mielótt az Abafi írója olly szokatlan fény-

nyel fellépett, Szirmay Ilonát, egy jellemes képet muta-

tott fel, díszére válót azon idószaknak, mellyben készült,

s Önnek ki abban nem mindennapi tehetség jeleit adá.

Kbvetkeztek tobb nagyobb kisebb terjedelmú beszélyei,

mellyek mindannyiszor azt ohajtaták velünk, bár ez eró

ne kisebb múvekre feldarabolva, hanem nagyszerúbb tár-

gyakra osszesítve fordítattnék. Ezek mellett a színpadot

is láttuk Általa megkisértve, s kevés évek alatt, hogy tbb-

bet ne mondjak, három olly múvel áldozott Tbaliának,

mellyek hivatását kétségen kivülivé tették. Ont a termé-

szet élénk felfogással állította ki, mellyel a kisebb korben
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mozgó élet legapróbb tüneményeit, az arcok legfinomabb

vonásait, s ez erkolcsbk legrejtettebb bibéit kikapja; —

s nem kisebb ügyességge), ezeket érdekes képekbe szer-

kesztve, élethíven visszateremteni. Eicsoda kozbttünk

nem Iepetett meg gyakran ez alakok által, kicsoda nem

derúlt már fel azon igénytelen szeszélytól , melly e víg

csoportozatok felett lebeg. Említsem-e satirai koltemé-

nyeit, mellyek, harag és epe nélkúl, inkább tréfa mint

boszú, inkább fulánk mint Iángkard fegyverével érezte-

tetik egygyel is mással is sokféle visszásságait, fonáksá-

gait. S mind ezekben a népjellemet és népnyelvet Ön

nem kevesbbé híven, mint gybnybrkodtetóleg érti feltün-

tetni.

Ezek forogtak intézetünk elótt is, mellynek nevé-

ben Önt elfogadnom brbmem van, mikor Önt kebelébe

meghívta ; mikor választása által egyszersmind azon ohaj-

tását fejezte ki, venne Ön részt foglalatosságinkban; foly-

tatná egy idó ó ta ritkuló munkálatait, habár ezentul is

gyérebben, de azon gonddal és szigorral, melly irásinkra

a tartóság bélyegét nyomja; terjesztené azokat eló bssze-

jbveteleinkben, hogy illy eredetiséggel ajánlkozó múveken

mind biráló tapintatunkat erósíthessuk , mind a szeren-

csésen sikerülteknek koz brbmmel brvendhessünk! Érezze

Ön magát itthon kozbttünk, s fogjon velünk kezet egy

olly múszak tovább képzésére, melly, minél hidegebben

fogadtatik azoktól kik a kozonséget alkotják, annál mele-

gebb részvételt kovetel, sót vár, mitólünk. S így, mint

társ, mint barát, foglalja el helyét kozbttünk ; s elóterjeszt-

vén mit Musája legujabban sugalt, avassa üneppé e mai

együttlételünket.



VI

BESZÉD GARAY JÄNOSHOZ

MIBÖN A K1SFALUDY-TÁRSASÁGBA BEVEZETTETÉK.

MONDATOTT JULIUS XXX. MDCCCXLII.

Uram ! Midón a M. Szépirodalmi Intézet Önt ,

voksai tlibbségével, korébe meghívta, mind eddigi koltói

munkássága iránt akará kifejezni ószinte méltánylatát,

mind azon ohajtását, hogy On is kezet fogván velünk,

azon célt, melly egyesületünk elébe túzve van, minél hat-

hatósban megkozelítenünk segítsen. Kettós pedig azon

segedelem, mellyet mi Ontól várunk, várni jogosítva va-

gyunk. Egyik: koltói múvek elóállítása. Vannak

kulonféle ágai és formái a koltészetnek, mellyek nálunk

vagy csak megpendítve , vagy elhanyagolva , vagy meg

sem kisértve , részint kitüróbb mívelést , részint új fel-

vételt , részint megkezdést és behozatalt igénylenek.

Egyesületünk laseanként ki fogja ezeket jegyezgetni,

s tagjaitól azt várja , hogy hajlamaik szerint ezt vagy

azt felfogni, a koz ligyelmet reájok fordítani, azoknak
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múveikkel becset s felvételt szerezni, s így koltészetünk

gazdagitására, határai terjesztésére munkálni készek lesz-

nek. Másik: a széptani s birálati studiumok

úzése. Ezekre annál nagyobb szükség van, minél in-

kább elhanyagoltatnak, minél érezhetóbb, hogy a kolté-

szet visszamenóleg puszta gyakorlattá lett a helyett, hogy

mind inkább müvészi fejlódésben elóre haladna.

mind a két tekintetben külbn válik a nagy szám-

tól. Meg nem elégedve hagyományosan , mint mestersé-

get, venni át a koltészetet kortársaitól, azt mindenkor

eszmélve, s a müvészet kivánalmai tiszteletével úzte. S

nem állapodva meg annál mit saját literaturánk szúk kore

nyújt, a tobbi nemzetek szépirodalmát, valamint a magun-

kénak multját is, tanulgatta, hogy annak jovendójét meg-

termékenyíthesse. És így Önben nem csak az alkotó kol-

tót üdvezeljük, hanem müvészeti tanácskozásaink készü-

letes részesének is brvendünk.

Foglalja el tehát, Uram, a helyet, mellyet becsülés,

bizodalom s barátság készített, s tekintse magát ezentul

olly szoros kotelékekkel hozzánk kotve, a millyennel ma

gát a müvészethez kotve eddig is érezte.



VIL

BUCSUBESZÉD GRÓF TELEKI JÓZSEFHEZ.

Nagyméltóságú Gróf, kir. Fókormányzó, Elnok Úr !

E mai nap a magyar academia tagjaira nézve valamint

élénk szívbeli brbmnek, úgy keserú fájdalomnak is napja

egyszersmind. Örbmnek: mert miután Excellentiádat,

új helyzete á I tal tólünk elvontat s országos gondokkal el-

foglaltat, kozénk jóni, jelenlétével sziveinket megbrven-

deztetni, tanácskozásinkat bolcseségével igazgatni, tobb

mint fél év óta nem láthattuk: e szerencsét valahára csak-

ugyan megértük ismét; de fájdalomnak is, mert ez orom

poharába keserú cseppeket vegyít azon aggasztó sejtés,

hogy e megjelenésben egy húzamosb távollét elóestvéje

Tiszteletünk, kegyelmes uram, ószinte kifakadásra

kiszt, midón ez órában Excellentiádhoz, mint e tudomá-

nyos testület természetes és egyszersmind megbizott szó-

szólója, beszélek. Minket Nagyméltóságodhoz nem csak

tagok és elnbk, kormányzottak és kormányzó viszonya

TAПTATOTT AZ ACADEMIÁRAN NOV. IX. MDCCCXL1I.

állt be.
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kapcsol; mi mindennemú kotelékekkel csatoltatunk Exc.

nevéhez és személyéhez, mellyekkel intézet valaha le volt

kotve, sót kotelezve, elnokének. Excell. ugyan is egyike

volt az elsóknek, kik hazafiúi buzgóságok szent tüzében

az elsó alapitónak „Légyen" szavát minél elóbb valóvá

tenni siettek; Excellentiád elsó volt családjával, ki a le-

endó intézetet, nemesen áldozva, egy ritka kincsnek, a

haza egy ik legbecsesb konyvtárának , birtokába tette,

melly értékre egy roppant alapítványt képvisel, s melly,

hogy kezeinkben még nincsen , egyedúl a kornyületek

mostohasága okozá; Exc. ehez még egy más alapítványt

kapcsolt, a pénzgyújteményét, melly már is figyelemre

méltó segéd eszkozt képez a hazai tbrténetek vizsgálója

számára ; Exc. mint elnbke már a létegesító országos

választmánynak s egyszersmind egyike azon keveseknek

hazánkliai kozól, kik bnszemlélet és észleletból ismerék

a külfold tudományos társaságait, eleitól fogva élénk, sót

igazgató részt vett azon alapok letételében, mellyeken e

nemzeti academia felépült; majd az életbe lépettnek elsó

fónbke, nemcsak példás gonddal virrasztott az intézet

anyagi érdekei és külsó viszonyai felett: mit állásomnál

fogva külbnbsen nekem lehetett és volt ez egész tizenkét

év alatt alkalmam tiszteló figyelemmel kisérni ; hanem

Excellentiád ez academia belsó fejlódése s munkálatai

egész irányára elhatárzó befolyást gyakorlott kezdettól

fogva mind e napig. Intézetek, mellyek híres példányok

által elóztetnek meg, csak nehezen birják magokat azok-

nak megszilárdult, századok által elismert szellemi fen-

sóségétól függetlenné tenni, s mintegy osztcinszerü eró-

tól az utánzás osvényére ragadtatnak. A magyar academia

nem minden büszkeség nélkül vallhatja. hogy a melly
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sziklákat annyi nagy nevú elód el nem birt kerülni : az

irodalmi tekintélykormány szikláit, a mienk. Excellentiád

bntudatosan bolcs vezérlete mcllett és által , csakugyan

ezerencsésen elkerúlte. Igaz, hogy a polgári és szellemi

nagykorúság e századában a régi academiák zsarnokságát

feléleszteni tobbé nem lehetett: ennek kora lejárt; s kü-

lbnben is a magyar tudós társaság nem udvar által udvari

célokra alkottatott, s így hatalmat, mint egykor a XIV. La-

josé, az állodalomban nem képezhetett: de azért nem

kisebb Nagyméltóságodnak s ezen Általa vezérlett testület-

nek érdeme, hogy sem fényes példák, sem érdek, hiuság

és befolyási vágy által eltántorítva, hanem korának és hely-

zetének koveteléseit tokéletesen megértve — ámbár kez-

detben egy tudományos, és kivált nyelvtani torvényszék

iránt sem irók, sem kozbnség részéról a szükséges fogé-

konyság nem hiányzott — mégis e vezérigének hódolt :

Gyózzbn a mi jobb! s megelégedve az elszórt erók

kozpontositója, az eligazodásra szükségesek gyújtóje, sok-

nak elókészitóje, mi egyesektól nem telik, okok szerint

alakuló kiegyenledés eszkozlóje lenni: nem csak korén

kivúl, de saját tagjaira nézve is a véleményfüggetlensé-

get iránytúnek ismerte, szabad fejlódést engedett, sót

maga élesztett, nyelvben és tan dolgában egyformán. Az

illy kozvetító, nem kozvetlen, úton haladás sem zajos,

sem fényes; sót eredményeiben egyébnél nehezebben mél-

tányolható, néha alig észrevehetó: de visszaesések, idó-

s erópazarló ellenzéktól ment, hatásában pedig biztosabb,

tartósb és erkolcsileg meggyózóbb. S e szabad fejlódés

pályája, ezen legszebb birtokunk, Excellentiád mindig ór

vezérletének — háladatosan ismerjuk el ezt — legbe-

csesb gyümolcse.
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És valahányszor Excellentiád e terembe lépett, fe-

ledve magas polgári helyzetét, tudós volt csak a tudo-

mány fórfíai kozbtt, s azon hódoló tisztelet, mellyel min-

denikünk bnkényt adózott, nem rang s elókeló távoltartás,

hanem azon értelmi és tudományos felsóbbség szüleménye

volt, mellynek annál szivesben hajlott meg az ész, mennél

inkább nyerte meg Excellentiád engedékeny jósága s le-

ereszkedó nyájassága a szíveket is. Excellentiád társunk

volt, hogy annál hathatósb buzditónk lehessen. Excel

lentiád úgy bocsátkozott le hozzánk mindenha, hogy

bennünket emelne, és szabad nemzet tagjaihoz nem illó

szertartási szellem helyett becsérzetet nevelt bennünk,

melly az embert nemesbbé, munkáját áldottabbá tészi

egyszersmind. Torvény által állíttatván fel az academia,

annak tagjai s nem tagjai is, kik az irodalomnak szente-

lék éltoket, egy országosan elismert új rendet kezdének

alkotni: de mire a torvény csak a lehetséget adá meg,

azt Excellentiád épen azon tekintet által hívta igazán

létre, mellyel ez új rendet megbecsülte. S végre, ki van

kozottünk, ki, ha valaha Excellentiád tanácsát kérte, nem

oktattatott, ha pártfogásaért fordult Excellentiádhoz, nem

érezte volna, hogy szeretó gondok szárnyai alatt nyug-

szik? — Igen is, Excellentiád hatott ránk úgy mint e

testület tagjaira, mint irókra, mint polgárokra, mint em-

berekre; hatott e teremen belúl és kivúl, hatott értelmi-

ségünkre és szivünkre : Excellentiád — büszkeséggel is-

métlem — vezetónk, társunk, barátunk volt.

És most, e tizenkét évi szakadatlan frígy után, an

nak megszünendését rebesgeti a hír. Engedje meg Excel

lentiád hogy távollevó társaink jól ismert érzelmeire is

hivatkozzam, midón kimondom: hogy Excellentiádnak úgy

15
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nem lehet, nem szabad tobbé minket elhagynia, mint az

atyának nem fiait: a helyzetnek e percbeni rendkivüli-

sége nem fog mindenkor ugyanaz maradni , Excellentiád

órkodése meggyózendi a távolságokat, s a mit megkez-

dett, be fogja fejezni. Egyedül e remény enyhíti ez óra

féjdalmasságát, ez erósít minket, hogy bátran nézzünk

ez intézet és minmagunk jovendóje elébe.

Isten éltesse Excellentiádat.



VIH.

BESZÉD SZÉPIRODALMUNK ÜGYÉBEN.

MONDATOTT i (1SFALUDY-TÁRSASÁG VI. KOZ ÜLÉSÉREN, FERR. VI. MDCCCXLIII.

- «-»»<ЭЭSK«-»—

Elsó lépés minden javulás felé, tisztelt gyülekezet,

az az feletti eszméletre s tiszta bntudatra jutás: hol ál

lunk a kitúzbtt mezón, mik a hézagok, mellyeket pótlani,

a hibák, mellyeket javítni vagy kerúlni, a vezéreszmék,

mellyeket, hogy az életre hathassunk, kovetni kell. El

kell — ha készantag nem áltatjuk minmagunkat — is-

mernünk, hogy szépirodalmunk, jelen állapotjában, sem

magas pontot nem foglal el, sem olly haladásban nincsen,

melly azon félszázad haladásához méltó, mi ez utólsó év-

tizedet megelózte. Egész tartományait a Musák birodal-

mának el látunk hagyatva , mik sokat igéró virulásnak

indultak volt; egyebek világos nyomait mutatják az bnál-

lás hanyatlásának; a formákra kevés gond, s a tárgyak

választása és kivitele e gondatlan formákhoz illó. Ne tar-

tóztasson beununket a mai brbmünnep annak bevallásától,

15»
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a mi, hogy igaz, kedvetlen; mert épen e kedvetlen érzés

lesz elsó elókészítóje a haladásnak.

Mindenek elótt — hogy a dolgot az á-nál kezdjem

— hiányzik koltóink legtbbbjeinél a szükséges készület.

Azon régi mondás, melly szerint a koltónek születnie kell,

igaz, mert minden nemébez a szellemi munkásságnak bi-

zonyos szellemi tôkét, kivúlról meg nem szerezbetót, kell

magunkkal bozni; de koltói tehetség maga nem elegendó

arra, hogy valaki koltómüvészszé legyen : pedig míveltsé-

günk mai fokán, felmagasult koveteléseink mellett, ha

méltatni tudjuk is a természetkoltést, miképen az vagy

koltóileg hangult népból sarjad elé s mint illyen lelküle-

tének érdekes tükrét képezi, vagy netalán a szellemileg

fejletlen tomegból néha felbukkanó rendkivúli Iángelmék-

nél nyilatkozik: minden, mi a természet e kozvetlen,

ószinte s mintegy osztonszerú nyilatkozásai, s más felül

a tokély bizonyos fokát elért múkoltészet kozé esik, min

den félségek, mik t. i. fél tehetség s fél tanulmany jelle-

mét viselik: áldatlan termékek, miket a magasb értelmi-

ség magától visszautasít. Idószaki sajtónk — mert egy

tized óta legiukább e mezón mozognak ál és való kol

tôink is — bzonét mutatja, s a szerkesztóségek fiókjai

épen tengerét, az illy félségeknek, mik — mivel minden-

ben lehet a kozépszerüségnek egy kis haszna, csak a kol-

tészetben nem — nem kevés részben viselik véteksúlyát

azon kozonosségnek, mellyel a magyar olvasó világ jelen-

nen szépirodalmunk iránt viseltetik.

Mondám: a készület hiánya; mert a készület elsó

gyümolcse az bnismeret, melly csendes óráinkban ószin-

tén megsúgja : meg vagyunk-e azon mennyei ajándékkal

áldva, melly elsó alapja minden koltészetnek, vagy —
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mert egészen az talán senkitól sem tagadtatott meg —

meg-e azon mértékben, mellyel egy magasb kovetelésü

kozbnség kivánalmait kielégíthetjük. Mert hogy múvet

alkothassunk, melly íhlessen, melegítsen, lelkünkbe ta-

padjon, azt nemesltse és emelje: nem elég fogékony ér-

zéssel, fogékony képzelemmel, s némi nyelvhatalommal

felruházva lennünk : oda egyéb, oda e tehetségek felsóbb

fokai, azoknak alkotó, teremtó munkássága kivántatik.

S mert a fogékonyságot, azt, mi a koltói lelkületben szen-

vedó s nem cselekvó, nem tényzó, konnyen az utóbbinak

nézzük, s minden érzésben, minden képben koltói szik-

rát vélünk: a koltészet tündérvárát teljes bizodalommal

ostromoljuk; s ekkép gyakran, kik egyébben talán sokat

teheténk, a müvészet korül nyom nélkül forgunk, és sok-

szor hasznos tudósok helyett kozépszerü, vagy, mi ezzel

egy, rosz koltészek leszünk.

De mellózvén a tanulmány e nagy részt nemleges

basznát; kik bivatással bírnak is, nálunk ritkán szerzik

meg azon elókészületeket, mik nélkül a kétségtelen tehet-

séget is kellóleg kifejteni, emelni, s múveinket olly tokély-

ben alkotni nem bírjuk, mellyel azok a vilagirodalomnak

nálunk is elterjedett jeles múvei mellett megállhassanak,

s így olvasva, méltatva, nemzeti míveltségünkre s nemze-

tünk mívelt osztályaira is a kelló hatást eszkozolhessék.

Hány koltót számítunk, kinek múvei az aestheticai stu-

diumok avatottját bizonyítják? bizonyítják hogy az iró az

elvont fogalmak korúl tisztában van, hogy a nemek jel-

lemeit s ehez képest megkivántatóságait tudja, hogy el-

mélete a mívelt nemzetek remekmúvei ismeretétól meg-

termékenyítve, s ezek szünetlen olvasása által múérzéke

kifejtve, kimívelve van? hányat számíthatunk vajjon, ki
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ekép kikészülve mind a mezó és forma választásában tisz-

tán érzett célt, mind az alkotásban bntudalmat, tanusít?

Vers verset ér, s egy prosai koltódarab a másikat, mely-

lyek semmi torvényt, semmi szabályt nem kovetve, azt

bitetnék el velünk, ha az ellenkezót nem tudnók, hogy a

szépmútan még nincs feltalálva, hogy a szerzôk egyike és

másika is hivatást érez magában a még rendezetlen poe-

tai chaosban hatalmas kézzel elválasztani a szárazat s a

vízeket : s eképen tomérdek idó , tomérdek eró foga-

natlanúl vesztegettetik el, melly sikerrel biztatvala, ha

az iró , iskoláját megtévén, onnan indul, hová mások

elótte már elértek. Valóban, ki ecsettel vagy márvány-

ban fejezi ki koltói lelke sugalmait, nem szégyel elódei

vállán emelkedni: s a koltók szégyellenék-e? De nem

szándékos mellózése ez a fenlevónek, hanem nem isme-

rése; nem büszkeség, hanem járatlansag; nem onálló-

ság, hanem hanyagság. Ez úton vajmi sokáig kalandoz-

hat, míg oda ér, ivadékunk, hol a koltészet istene koszo-

rúit osztogatja.

S nem csak a múiskola mellózése, melly formát

tanít, hanem egy más, hason fontosságúnak legtobb iró-

inknál hiányzása is oka , hogy koltészetünk hatályosan

nem emelkedik; értem a philosophiai s torténeti tudo-

mányok elbagyatottságát nálunk. A koltó tobbnek van

meghivatva mint hogy néha egy egy üres óránknak, melly-

ben jobbat nem tudunk tenni, unalmat elúzze; б nem

bohóc, nem mulattató: az ó küldetése magasabb, nemesb:

az б küldetése erkolcsi, mit, minél kevesbbé vadász s

fejez ki, annál bizonyosabbau teljesít. De mikép fog a

koltó szívedre mívelóleg, érzületedre irányzólag, jelle-

medre szilárditólag hatni, ha szellemi felsóbbséget nem
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fejt ki, mellynek a legmíveltebb is szívesen hódol? S mi-

kép fog ó illy felsóbbséget éreztetni, illy erkolcsi hatást

gyakorolhatni éneke által, ha az emberi Iélek legmagasb

érdekei, rendeltetésünk legfontosb kérdéseiról nem vizs-

gálódék, ha korúlok onálló nézetekre nem emelkedett,

ha múvei az igénytelen epigramm és szerelemdaltól kezdve

a regényig és szomorjátékig philosophiailag átmüvelt egye-

diséget nem testesítendenek meg? E philosophiai tartal-

masság által lehetének a koltók mindenha a népek nevelói,

ez által gyakorolják maiglan — igen is, e század koltóit-

lensége dacára is mind maiglan — a legnagyobb hatást

a nemzetekre, ók az embernem gyermekkorában vivói,

organumai a philosophiának, sót a historiának is, a mos-

taniban pedig annak kozvetítói: jótékonyak, ha a philoso

phiai alap és irány erkolcsileg nemes , kártékonyak , ha

ellenkez6leg. Franciaországban xv. és xvi. Lajos alatt a

philosophia s az encyclopaedisták kozvetlenül csak a tudó-

sokra és koltókre hatottak, a tbmegekre egyedül emezek

által. Voltaire tobbet rontott regényei mint rontott és

épített philosophiai irásai által. Hol a kbltó nem philo-

sophus, múvei tartalmatlanok, s befolyások a nemzet lel-

kében nyomtalanul elvész. S vajjon a torténeti igazsá-

gok is mik egyebek, mint a bolcsészet által elvont igaz-

ságok okleveles megerósitései?

S már most a koltó készületei harmadik fokához

érek, azon nagy, gyakorlati iskolához, melly mind azt,

mit a koltó érzett, gondolt és tud, kiegészíti, megigazítja,

s a fogalmakból fejlódott szellemi életmút verószívvel,

üterekkel és hússal ruházza fel: s ez az élet iskolája,

azon éló tudomány, mellyet nem kbnyvból hanem a világ-

ban tanúlunk, s melly amotinan szerzett ismereteinkkel
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emberi tudásnak. Ez iskola nem mindenkinek áll nyitva

hason mériékben, s kevesbbé gáncsolhatjuk a koltót azért

miért nem bír vele, mint hogy miért foglalja el e hely-

zetet, ba nem bír vele. Toltse kedvét kiki olly ártatlan

foglalkodással, millyen a koltés, de ba mind ezekkel nem

bír, ne lépjen népe elébe: ezzel ó vagy oncsalódást bizo-

nyít hivatása korül , vagy tisztelet hiányát népe irant ,

mellyet lantja hallgatására meghív. — S mind ezek után,

ne említsem-e azt is, miképen a nyelvet, épen azota hogy

útja megtoretett, kevesebb gonddal ápoltatni; mióta mint-

egy onkényt kinálja kincseit, ezeket kevesbbé kerestetni

látjuk? S ne említsem-e végül azt, hogy a versalkotás-

ban is, akár a formák tisztaságát, akár azok változatos-

ságát tekintjük, a múlt tizedek iparkodásai mbgott elma-

radtunk?

S most vessünk egy pillantatot a koltészet külbn

vidékeire, hogy a részletek után biztosb átnézetre tehes-

sünk szert. Elbeszéló koltészetünk a regény és beszélyre,

balladára és legendára szorítkozik; az epos tbbbé meg

sem kisértetik, pedig az a nemzeti hóskoltemény, melly

népünk fényesebb korait egész országos életével, telje-

sen-nemzeti alakban tünteti eló, a magyar Ilias, mellyet

egy magyar nagy Sándor egykor fejpárnái alatt fog tar-

togatni, még nincs megírva; a polgári epos, mellyhez

tarka népi életünk, torténeteink minden koraiból, olly

gazdagon ajánlkozik, mind eddig meg sincs kisértve; a

víg epos Gvadányi, Verseghy és Csokonaival, még mie-

lótt felserdúlt, sírjába hanyatlott; a mese, mióta a Tün-

dérvolgy megiratott, elnémult; a monda és rege, melly

hez, bár jobbára nem honi hangon, Gaal Gybrgy, Mailálh
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és Mednyánszky adtanak bsztont, meg nem akar fogam-

szani; a koltói beszély, mellyet Himfy népszerú alakban

annyira megkedveltetett, Verseghy a víg nemben, a Szép-

lak és Elte irói pedig múvészi kézzel indítottak meg, azon-

túl illetetlenül maradt. — Mit mondjak a színkoltészet-

ról? Becsülom azon lelkesek munkásságát, kik azt míve-

lik, de ki meri állítani, hogy az bnálló léptekkel halad, s

nem iokább idegen befolyástól elkapatva, olly irányt kovet,

melly sem nemzeti életünk és torténeteink szellemének

hú kifejezóje, sem erkolcsi szükségeinkkel bszhangzásban

nincsen. Egyébiránt a kérdés fontosb, és hosszasb felol-

datú, bogysem itt egyebet tennem, mint azt figyelmezte-

tóleg érintenem lehetne, sót mivel ez évben intézetünk

által pályakérdés tárgyavá is tétetett, mintegy megelózó-

leg fejtegetnem nem is illik. A vígjáték is inkábbára ide

gen minták felé fordulva, csak toredékesen ábrázol honi

életet. Mennyivel gyümolcsbzóbb lenne itt a francia víg-

játékot és vaudevillt venni példányul — ha már saját úton

nem akarunk járdalni — mint Bécsnek népi színpadát,

melly a magyar népjellemmel semmi rokonságban nem

áll. — Az érzelemkoltészet (lyrai) jellem, tárgy és for-

mára egészben tetemes visszaesést mutat. Elhagytuk,

mióta Kisfaludy Károly a gbrbg istenek oltárait lerombolta

kozbttünk, a mythologiát, melly minden esetre gondol-

kodásunktól idegen, vérünkbe soha át nem mehetó, a

múvészetet az élettól eltávolító elem volt; elhagyatott az

al érzet és érzet tulsága, el az ezzel szívesen rokonuló

szódagály: de más szélsóségekbe tévedtünk, az egyszerü-

ségtulságába egyfelül, tehát meddóségbe; másfelül gondo-

lat-vadászatba s képdagályba, mellyekre, úgy látszik, a né-

metlegújabb lyrai koltók szolgáltak veszedelmes például.



234 BESZÉD

kik egy gazdag lyrai irodalmat találván, bogy újat állíthas-

sanak eló, bár nagy koltói erókkel, a külbnosnek, megle-

pónek, bizarrnak keresésébe s fitogtatásába tévedtek. A

bizarr pedig megoló betüje a valódi érzelemkoltészetnek,

mellynek a kebel bnkénytelen, kozvetlen, s az izlés vagy

inkább divat ingadozásaitól fúggetlen kifejezésének kell

lennie. Majdnem kirekesztó tárgya lyránknak a szerelem :

igen természetesen , mert ez a legáltalánosabb, legem-

beribb indulat; de mi kevés szerelemdalainkat fakasz-

totta azon érzés, mellyet azok énekelnek, hogy ne mond-

jam színlenek ! — és a hazafiság ! ismét természetesen,

mert melly magasb hangulatu lélek lehet e honban el nem

fogódva a szenvedélyek ezen annyira nemes fajától? De

midón azt úton útfélen, reggel és estve, pengettetni hall-

juk, s halljuk egy huron mindig: nem kell-e végtére is

egy nemét a jóllakásnak, a megunásnak éreznünk? Minél

mindennapibbá teszszük a szentet, annál inkább veszti

felmagasztaló , ihletó, lelkesító erejét; lefosztjuk róla a

mi ünnepélyes, eltompítjuk iránta a kebel fogékonyságát.

Vannak t. i. dolgok, miknek ereje annál hathatósban nó,

minél féltékenyebbül órizzuk keblünk mélyeiben, minél

ritkábban teszszük ki a sokaság zajának. Az igaz gybngy

a tenger rejtekorvényeiben nó. Az ember nem lehet egy

elvont eszmétól mindig és folyvást lelkesedve, s minél

jobban sarkalja azt szóval, annál inkább Iebben szét a

feléje irányzott tetteró. Vorbsmarty csak egy Szózatot írt.

S ha még e mellett maradnánk. De bzbnlenek a politi

cai énekek. A koltészet ki van vetkóztetve általános em-

beri és eszményi fenségéból, midón a napi politica vivó-

jévé, napszámosává aljasíttatik. Más a tárgy, mellyet a

hazafi koltónek választania kell, más a szellem, mellyel a
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hazafiság keser-édes indulata íhli meg. Ime ott a nemzet

egész torténete, a dicsóség napfényével, a balsors fellegei-

vel: innen meríti meséit és bóseit, innen vesz lelkese-

dést s neveli népét a honszerelem brbm- és gybtrelmes

iskolájában. Ott a nemzet, jó és bal állapotjaival : ez ad

tartalmat és bangot énekének : de mindig csak a hazafi

magasb álláspontján ; a koltészet szellemi országa whi-

get és toryt nem ismer. A hazafi koltó arra van meghi-

vatva, hogy a nemzetnek, mint az volt, van és lesz, egye-

temes érzületét fejezze ki. Lyrai koltészetünk újabb kor-

szakában a hazafiság egész a játékig el van nyúve, hasz-

nálva, mindennapisítva. — Sa szívnek szerelmen és

hazafiságon kivül vannak egyéb ügyei is, a szellemi élet-

nek egyéb érdekei; milly gazdagságban ajánlkoznak a

lyrai koltónek a természet, a lelki világ s a társas élet

ezer motivumai; s hogy mind ezek olly kevéssé gerjesztik

fel poetai elméinket, mutatja, hogy legtbbbeknél hiány-

zik a valódi koltói kebel, felfogás, szemlélódés, képzelem

s azon észmélység, melly nélkül nagy koltó nem volt

soha. — Nem említem a festó koltészetet, melly minden

irodalomban szúk kort foglal el, de nem kell-e sajnálni,

hogy e mezó is, mellyen Thomson és Haller, Kleist és

Matthisson örbk díszú virágokatszedtenek, mellyen nálunk

is Csokonai, bár utánképzóleg, s lyrai iránynyal Kis és

Berzsenyi koszorúkat arattak, alig lel egy ápoló kezet,

nagyobb terjedelmü múhez pedig remény sincsen? —

Még inkább fájlalható az észkoltészet elhanyagoltatása, s

a szemlélódó elemnek, balul értett axiomák kovetkezté-

ben majdnem teljes kiküszbboltetése a legújabb idókben.

Nem védem — mint egykor e székben kimondott szava-

imból némellyeknek kovetkeztetni tetszett — azon nemét
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koze, mint külsó formája : de védem. igen is, hogy vala-

mint a külvilág két fó alkotó része, természet és ember,

tárgya lehet a koltészetnek , úgy a belvilágnak is nem

csak egyike, az érzés, banem másika, a gondolat is e

korbe tokeletesen belé tudandó. S mind annak tapaszta-

lása, bogy e koltói nem irodalmunk belterji becsének

kárával van elhagyatva, mind bogy a philosophiai elem

kirekesztése egyik oka koltészetünk mind inkább üres-

ségbe . laposságba sülyedésének : indította ez intézetet

is arra, hogy két év elótt a satirára, ez idén, mint a ki-

hirdetendó versenytárgyakból látható lesz, egyeneseu a

tankolteményre jutalommal is ohajtotta függeszteni iróink

bgyelmét.

A formák dolgát is említettem. Nem vagyok az, ki

azokba kelletinél tobb fontosságot helyez, de ki fogja

tagadni akarni, hogy a forma a szépmüvészetben a lényeg-

hez tartozik? Mondám, hogy miután a legújabb kor a

formát készen találta, azt nem csak hason gonddal tovább

mívelni, teljesben kiképezni, újakkal uevelni, elmulasz-

totta : de sokat elhagyott, a tbbbit nagyobb konnyüséggel

ugyan, de kevesebb tisztasággal kezeli. Nem fajlalom a

nyelvünktól idegen s reá tolt gbrbg mérték és szchemák

mellóztetését: koltészetünk e legszebb virágai az iskolai

neveltetésü férfiak tanulószobáiból a nemzet szabad ege

ala ki nem hathattak, a tomeghez béutat nem nyerhettek;

de fájlalom, hogy még eddig a nyelvünkben, mint min-

den nyelvben, meglevó saját mértéket és rhythmust ki

nem lestük, nem szabályoztuk, verseinket minnyelvünk-

hoz s lelki hallóérzékünkhez illóbb lejtéssel nem kezdtük

alkotni ; fájlalom , hogy a rím dolgát teljes empiriába
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engedtük sutyedni , a helyett hogy annak nyelvünk tu-

lajdonaiból keletkezó saját csínjait kifejtettük, s ekép

verseinket azon kényes és kevély díszszel igyekvénk vala

felruházni, mellyre olly nagy mértékben képes; fájla-

lom végre, hogy az új népek formái bóségszarvából olly

keveset veszünk által , sót átvenni egyenesen megszün-

tünk. Mennyi külsó és belsó szépség kifejtésére adtak

alkalmat a déli nemzetek poetai szchemái : a stanzák,

sonett, madrigal, ritornell áthozatala ; mennyire adna

alkalmat ezeknek további használata, s újak, a terzina,

sestitia, a canzone és cancion, a decim, a glossa, a gha-

zel s egyebek bevétele; s még inkább új szabad stanzák

feltalálása, mellyekben terjedelmesb , kivált elbeszéló és

tankoltemények külon nemei folyhatnának ! Ezt azonban

csak megpenditésül; mert a nem csekély érdekü tárgyról

más úttal bóvebben kivánom nézeteimet hallgatóim enge-

dékeny birálata alá bocsátani.

S ha ezek után befejezésül fiatal hallgatóimhoz né-

melly jámbor ohajtásaimat intézni szabad, ime kovetkezze-

nek azok. Ohajtom, bár senki elébb ne irna, mint midón

a választott nemre levó valóságos hivatásáról meggyózó-

dott, míg elegendó anyagi készületet és alaki kiképzést

nem vett. A korai elóállítás azon drága idótól és eróktól

fosztja meg a kezdót, mellyeket helyesben onmívelésére

l'ordíthat vala : mint az élófa megizmosodását a torzsokén

bujálkodó hajtások gátolják leginkább. Bár kiki elég eró-

vel bírjon, zsengéivel kozonség elébe ne lépni, míg értel-

mes és ószinte barátok által arra fel nem bátoríttatik.

Senki sem bánta meg, hogy múveivel nem sietett elé rej-

tekéból, mellybe, ha egyszer el van hagyva, visszatérni

tbbbé nem lehet; de annál tobben lettek volna készek
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utóbb drága áron visszaváltani irói gyermekségbk kora-

szülotteit, s eltorleni olly emlékezeteket, mellyekért a fér-

fiúnak pirúlnia kellett. — Bár ne tekintené senki azt a

felhevülést, azt a lelkesedést, mellyet jeles múvek ger-

jesztének benne, azon szent túznek, melly múveket teremt

és saját óserejével másokat hevítni és lelkesíteni meg van

bíva; s ne fogna tollat, minden sornak, melly megra-

gadta, viszhangját írni meg. — Bár, ki magával ószin-

tén s elfogulatlanul számot vetvén, a koltói irópályára el

van tokélve, ne szeszélyt, vagy külsó esetleges felger-

jesztést várva vagy kovetve választaná a nemet, mellyben

múkodni kiván, hanem tekintene korül a müvészet egész

birodalmában, hogy el ne kerúlje figyelmét azon út, melly

tehetségei és hajlamai irányával legmegegyezóbb : sok jeles

eró pazaroltatott el idegen mezón fél sikerrel, melly a

maga helyén nagyot lett volna képes elóállítani; s tekin

tene korül az irodalomban is, bogy elbatározásaiban tehet-

ségeit oszhangzásba hozhassa mindenkor ennek szüksé-

geivel. — Bár megszünnének annyian olly hevesen haj-

hászni a napi fényecskét, s húzamosb munkával maradan-

dóbb becsületre torekednének. Magas célt kell elénkbe

túzni, hogy a félmagast elérjük. — Bár a helyett, hogy

a koltészet, mint fájdalom annyi sok egyéb hazánkban,

csak félkomolyan, féljátékul úzetik: férfias elhatározással

s kitüréssel egész múvekre látnánk fordítva sok erót,

melly most aprólékos dalocskákban szóratik el, sót volta-

kép soha ki sem fejlesztetik. Érintettem azon hézago-

kat, miket koltészetünkben észreveszek: higyük-e, hogy

azok azért nem toltetnek be, mert nincs hozzá széles e

hazában eró vagy tudomány? Andalgó szórakozottságnak,

férfias kedv, komoly elszánás hiányának vagyok készebb



SZÉPIRODALMUNK ÜGYÉBEN. 239

tulajdonítani azt, s axon — o fájdalom, annyira el nem

tagadható — szalmatüzünknek, melly elhamvad, mielótt

egy, húzamosb lelkesedést s hangyai szorgalmat kivánó

munka végét érhetné. Az ó és új világ koltói remekmú-

vei nem hevenyészve készültek, s az a bevégzettség, mely-

Iyet tervben, részletekben s formában lelünk, nem jour-

nalirodalmi munkásság gyümolcse. — S végül, kiben

tbbb a fogékonyság mint termékenység, tobb a visszaadó

mint alkotó eró, ki e mellett izlését kimívelte, a nyelvet,

müvészi szólást és formákat hatalmába kerítette : ne te-

kintse akár sikeretlen, akár méltatlan feladásnak idegen

remekmúvek átültetését. E mesón is koszorúk arathatók,

mellyek gyakran tul élik a tokélytól elmaradó eredeti mú-

vekkel nyert fényt. A Pope Homerja s a Delille Virgílje

díszei lesznek mindenha irodalmaiknak; s nyelvünk, kol-

tészetünk s formáink kiképzése- s gazdagítására nézve nem

koszbnünk kevesbet a Baróti és Virág, Kazincy és Kis

múfordításaiknak, mint eredeti dolgozásaiknak. S miután

nyelvünk annyira elkészült, hogy bármelly koltói remek-

mú szerencsés áttételét rajta aggodalom nélkül megkisért-

hetjük, nem kár-e, annak és koltészetünknek gazdagitását

konnyelmúen elidóznünk? Sót ott állunk, hol kotelesség

e részben is megmérkózni az elsó népekkel, s irodalmunk

tekintetét egyszersmind és vagyonát ez úton is nevelni. —

S mind ezek után vég jámbor ohajtásom az, bogy e né-

hány figyelmeztetó szó azt a hasznot tégye, mellyet célba

vettem, s olly szívesen vétessék, a melly bizodalommal

intézem azokhoz, kik meg vannak hivatva irodalmunkra

egy szebb jbvendót deríteni.
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BESZÉD NAGY IGNÁCHOZ

MIDÖN A kisfaludy-társasAgba bevezettetek.

MONDATOTT MAJUS XXVII. mdecexliii.
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Tisztelt társ ! Midón én Kegyedet ezennel a Kisfa-

ludy-Társaság nevében iídvbzlom s új tagjaként béveze-

tem : teszem azt nem csak azért, hogy baráti bizodalmas

felszólitásának megfeleljek, hanem, és nem kevesbbé, ér-

demei tekintetéból is. Baráti felszólitásara: mert meg

kell nyiltan vallanom, hogy tobb évek folyta alatt szeren-

csém volt Önt tbbbféle viszonyok, s a nyilvános élet tbbb-

féle helyzeteiben olly egyenes, határozott és kifejezett

jellemet tanusítva látni, hogy Ön iránt becslésemet bár-

melly alkalommal kimondhatnom csak orbmemúl szolgál-

hat, s így a hol lehet, kovetkezóleg itt is, nyilt készséggel

terjesztem Feléje üdvbzló kezemet baráti szorításra; mit

e perchen kettós brommel teljesítek, mert meg vagyokgyó-

zódve, hogy ezt tevén , egyszersmind e kor tobbjeinek

ósziote érzését fejezem ki. De teszem bokros érdemeinél
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fogva is. Ugyanis Ön, munkássága egyéb ágait érintetle-

nül hagyván, külonbsen a szépirodalomban , és pedig az

elbeszélóben s a drámaiban, néhány év óta nem csak igen

sokat, de e sok kozt sok jót is adott, mik által a Magyar

Szépirodalmi Intézet figyelmét méltán voná magára, a

miért ez munkássága egy részét méltán ohajtá a maga

céljainak megnyerni. Ön külonbsen az elbeszélésben

majd a tbrténeti, majd a regényes, majd a társvilág külbn

vidékeibe vezetvén, annyi találékonysággal mulattatta kép-

zelmünket, olly élénk festéseivel az érzésnek melegítette

keblünket, olly fínom tréfával s vonatkozásokban gazdag

satirai játékkal csipdezi és csalánozza a ferdeséget, fél-

szegséget és bünt. hogy ügyes és lelkes s egyszersmind

kellemes elbeszélóink kbzt méltó helyet víva ki magának.

Nem kisebb tért lelt az Ön Musúja a vígjáték mezején.

Ön nem csak egyike azon magyar színkoltóknek , kik a

víg nemben legtbbbet adtak, de kik legjobbat is. Az Ön

Hósei úgy mint Vendégszerepe, Argirusa, úgy mint

Egyesülyünkje, Életuntjai úgy mint Tisztujítása,

részint az olvasó s a nézó kozbnség tapsait, részint az

academia koszorúit nyerék meg; s Ön ezekben olly tarka

élóképeit vezeti szemeink elébe házi és nyilvános életünk

külonféle helyzeteinek, olly hú másait külonféle nekünk

saját jellemeknek, külonbsen a népi életet apró minden-

féle hibáival olly mulatságosan túnteti fel, s a satirai érnek

nem mardosó , de sós folyamával olly kellemesen hinti

be: hogy Önnek igen kevés jft színkoltôink sorában helyt

ki nem túzni igazságtalanság nélkül nem lehet. Hallgatok

azon hasznos fáradozásáról, melly által Ön három év óta

sebes folyamalú Színmútárával a dráma iránti érdeket

nbvelni nem csak igyekezett. de ebben sikert is ért; nein

16
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érintem melly nagy számu jeles múveivel a külfoldnek

segítette színpadunkat : hanem kbszbnettel hozom eló

Ünnek intézetünk mellett most már másod évre terjedó

hivatalkodását, mellyel egy olly kényes ügyben, millyen

a pénztáré, mozdította eló a társaság érdekét: koszbnettel

említem a titoknok távollétében folvtatott helyettes eljá-

rását. koszbnettel. s egyszermind a kozünseg koszonetével,

Regénytárunk kürúl eddig mutatott sikeres munkásságát.

Ennyi címeknél fogva tehát újra üdvbzlbm Önt.

midón kisded korunkben munkástagi helyét mai nap

ünnepélyesen elfogadni készül : s e végból felszólítom.

hogy a melly dolgozatát Évlapjaink érdekbítésére szánta,

annak elóterjesztésével bennünket már most haladék nél-

kúl megbrvendeztetni ne terheltessék.
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BESZÉD EGY IRÓJOGI TÔRVÉNY ÜGYÉBEN.

TARTATOTT A KISFAI.UDV-TARSASAGRA*, MARTIUS X\X. MDССГДМУ.

Azon tárgy, Tekintetes Társaság, mellyre figyelmét

kikérni ma bátor vagyok, kivïil fekszik ugyan a szabá-

lyaink Altal vont munkálkodási határokon : de nem érde-

keinken ; miután az nem kevesbbé illeti saját testUletünk

anyagi jovendójét, mint bármelly más tudományos testü-

letét vagy egyes iróét; sot ezek felett és által az irodalom

érdekét ¡s magába zarja. Egy neme mellett a tulajdon-

jogoknak kivánok felszólalni , melly hazánkban az iroda

lom elóhaladásával napról napra jelentóbb leszen , de

napról napra féltóbb is, mert, hogy gyakrabban nem sér-

tetik, azt egyedúl a nyerészkedó szellem nálunk még fel

nem ébredtének koszonhetni. Az irói tulajdonjogot értem,

Tekintetes Társaság, melly szerint csak a szerzót, s annak

engedményeseit vagy brokoseit , illeti irói munkássága

bármelly gyümolcsét annyiszor a mennyiszer kinyomatni,

s belóle a lehetó legnagyobb anyagi hasznot kivonni.

16»
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Ezen tulajdont, melly utánnyomás által szokott sér-

tetni, egyikének tekintem a természetjogon alapult tulajdo-

noknak. Mert ha mind az, mit saját tehetségünkkel, i de-

gen jogok sérelme nélkül szerzünk, elvehetetlen igaz

tulajdonunk : úgy szellemi tehetségeink irói munkássága

gyùmolcseinek is nem kevesbbé olly kétségbe vehetetlen

sajátunknak kell lenni, mellyból minden lehetséges anyagi

buszon kirekesztóleg a szerzót illesse.

De úgy is mint munka és fáradság eredményét jo-

gosan keresett tulajdonnak kell az irói tulajdont elismer-

nie nemcsak minden méltányosan és becsületesen, hanem

okosan is gondolkodónak. Tudniillik minden társadalmi

szerkezet kettós alapon nyugszik : tulajdonon és munkán ;

az utóbbit jutalom nélkül hagyni annyit tenne, mint л

koztársasági gépet mozgató erejélól fosztani meg: s azéri,

midón minden egyéb munka, a kapától az oltárig, meg-

leli díját, mikép lebetne épen azt nem bíztosítani, melly

minden munkának, a kapától az oltárig, biztosítja sike-

rét: azon arányban oszolván fel a népek kozt, a tórténet

tanubizonysága szerint, a társadalmi eró és koz boldog-

ság, mellyben azok a folyton haladó értelmiség és tudo-

mány eredményeinek hasznokat tudják venni. Ha pedig

a tudományos fó nem látja áldozatai megtérülését. tehet-

ségei és fáradozásai jutalmát, vajjon nem kell-e elcsüg-

gednie, sót végre, az anyagi sót életi feltételek hiányá-

ban, a pályáról le islépnie? Hagyassék már most ez igaz

tulajdon el nem ismerése által a nagyobb s épen a jobb

résznek — mert lelketlen iró munkája nem igen tarthat az

utánnyomatástól — jbvendóje bizonytalanságban , jelenje

olly ingatagúl, hogy ne folytathassa pályáját azon sikerrel

mint külbnben, vagy épen elhagyni legyen azt kénytelen :
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nem az értelmiség virágzása, nem a nemzetiség erósb-

dése, mellynek az irodalom valóságos dajkája, s Igy nem

a koz állodalom leszen-e az, melly a tudomány és iroda

lom emberei elvesztével legtobbet veszt?

És ezért gondoskodtak is Europa majd minden fel-

világosodott Ibrvényhozásai és kormányai az irói tulaj-

donnak torvények és rendeletek által való biztosításáról;

így Francia, Angol, Spanyol, Dan országok, így a Német

Szovetség, Németalfold, Poroszország s Austria; sót Ma-

gyarországra nézve is léteznek, torvények híában, királyi

intézvények, mellyek a konyvvizsgálókat és nyomtatókat

az utánnyomások megengedése- és eszkozlésétól eltiltják:

de részletesek nem lévén s fenyító szentesítés nélkül szü-

kolkodvén, nem gátolhaták, nehogy az újabb idókben,

mióta tudnillik az irodalom néha anyagi hasznot is igért

mívelójének, a jogos tulajdonosok egyenes vagy álarcos

utánnyomás által sértessenek. Folyóiratok, némelly éne-

kes, ima- és tankonyvek kiadóin elkovetett sérelmeket

nem emlltve, csak nehány újabb példát legyen szabad

név szerint felhoznom : Kunoss Endre Szófüzérének ,

Szenvey Schillerének, Gaal József Peleskei Notáriusának,

Berzsenyi brbkosei dicsó emlékezetú atyjok verseinek,

Eggenberger József, mint Szalay Imre engedményese,

Magyar Nyelvtudományának, kénytelenek tapasztalni utúu-

nyomatásaikat, és torvény hiányában semmit sem tehetve

az érzékeny kárositasok ellen, azokat tumi, újabb birtok-

sérelmektól pedig folyvást félni. S minél inkább terjedez

nyelvünk, minél szebben virágzik fel irodalmunk, minél

tbbb jutalmat igérend a munka a munkás elméknek, an

nal inkább lesznek ezek , kivált a kbz tudomás elól kony-

nyebben rejtezhetó vidéki múhelyek által, veszélyeztetve.



Illy belyzetében a dolgoknak , miután ez ügy iránti

ismételt felszólításaim azoknak kiket az egyenesen illet

vala, ugymint a tbrvényhozás tagjainak, figyelméig el nem

batottak, s így gondoskodásukat sem eszkozolheték ki, íme

a Tekintetes Társaságot kérem, méltóztassék azt magáévá

tenni, azou torvényjavaslatot, mellyet e tárgybeli mun-

kám nyomán szerkesztve s némelly társainkkal már elóleg

láttatva. sót tanácsuk szerint helyenként módosítva is,

szerencsém van ezennel benyújtani, bóvebben megvizs-

gálni, az eljárást és fenyitéket illetó részeiben bblcsesége

szerint kiegészíteni, s ekép azt a most együtt üló tbrvény-

hozásnak ajánló folyamodás mellett felterjeszteni. Buzgó

védói levén országos rendeink minden igazságos alapon

nyugvó jogoknak, bizton reménylhetjük, bogy az alko-

tandó tórvényjavaslatot az alsó tabla talán még a jelen

országgyülés alatt ajánlandja a fórendeknek , ezeknek a

hazai irodalom iránt való szeretetétól pedig, valamint jó

királyunk kormányától baladéktalan hozzájárulást várba-

tunk annál inkább, mert léteznek immár félszázados ki-

rályi intézvények, mik az irói tulajdont nem csak hazánk

hatarai kozt minden megszoritás nélkül elismerik, banem

azt, a viszontagosság elve mellett, a német brbkos tartomá-

nyok részéról is teljesen biztosítják; sót mert csakugyan

ó Felségének kormânya, más hatalmasságoknak példál

adva, az e roppant jogtalanság által egyebek folbtt zakla-

tott Olaszországot is épen most, az egyes olasz állo-

dalmak kozt eszkozlendó e részbeni kolcsonbs megegye-

zés által az utánnyomás mételyétól megmenteni lelkesen

igyekszik.

Tégye tehát a Tekintetes Társaság, mit ez ügyben

folyamodás utján tennie lehet: az illy csillagzatok kbzt
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meg nein bukhatik, az irodalom s annak emberei nedig,

kik illy torvény árnyékában nyugottan élvezhetendik ne

mes fárado/ásaik gyümolcseit, áldani fogjak Önbket, kik

megismervén e nagy szükséget, annak betoltéséhez indít-

ványuk által járulni logtak !



XI

BESZÉD KEGULY ANTAL MELLETT.

TAНTATOTT Kl ACADЕЫAbAМ, APВÍI. 1. MDCCC1LIV.

Bégi rokonainkat szittyákká, parzokká, medusokká.

majd torokokké tették, majd a Chínát nyugtalanított

hiongnúkká: It'gtbbb külfbldi, mint tudva van. finnekké:

s ez utolsó kérdést valahára meggyózóleg tisztába bozni

teszi Reguly Antal jelen munkálkodásai feladását. Lehet

hogy a válasz, mellyet meghozand, állító lesz, lehet hogy

tagadó: s hogy e szerint kozel vagyunk azon idóhoz, mi-

dtfn teljes bizonyossággal mondhatjuk majd a magyar

nemzetról koltónkkel: Testvértelen ága nemének: s hogy

a hazai nyelvtudomány. m i don a külfoldinek magasságára

fogott felvergódni, be fogja bizonyítani, mikép e nyelv

nem ág, banem maga is torzsbknyelv, eredeti, egyes szók

elkolcsonzésén túl minden mástól független ósnyelv, anya

nélkül, testvér nélkül, leány nélkül, classist képezó a fold

nyelvei kozt, régibb a sanscritnál és hébernél, egyike a

legrégiebbeknek, miket a gondviselés fentartott. E rész
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ben ez nem csak hitem. hanem húzamos tanulmányok és

sok véleményi phasisok után lassan keletkezett meggyô-

zódésem.

De még egy kérdés van, megoldatlan, sót, ha külo-

iios pártolás tárgyavá nem loszen, még sokáig megoldat

lan maradandó: régi lakjaink kérdése. Ez szorosan tbr-

téneti tárgy lévén, s így nem osztályomé, némi tartózko-

dással szólok róla a Tekintetes Társaság színe elótt; de

én azt, más rokon munkálkodásimmal való bsszefüggésé-

ben, nagy szorgalommal nyomoztam; azért legyen szabad

nem ugyan hozzá szólnom, de legalább ezt illetve egy

óhajtást fejezni ki. s erre egy javaslatot alapítani. Azon

roppant négyszog, mellynek éjszakkeleti vonala az Ural-

hegységtól Turkesztánig (hihetóleg a régi Turk vagy Túr-

honig, vagy is a nagy túr [thqxoi, nem torbk) nëpegye-

tem óshonáig, mellynek ágai a hún, avar, kazar, bese-

nyó, bolgár, magyar stb.). az éjszaknyugati az Uraltól

a Dneszter torkolatáig, a nyugatdéli innen Euphrát hosz-

szában Perzsiáig, végre a délkeleti innen vissza Turkesz

tánig nyúlik el; e nagy négyszog az, mellynek hol egy,

hol más vidékein, hol azonegy, hol külbn idókben tudjuk

vagy sejtjük magyaroknak laktát. Hogy az Ural és Volga

kozt húzamos ideig laktak, a torténetirás világosan állítja,

bogy régibb idókben túl is az Uralon, hibetó; hogy utóbb

a Fekete-tenger éjszaki és nyugati partjain bár álmenó-

leg sátoroztak, bizonyos, valamint igen hihetó hogy Per-

zsiát és Armeniát már nagy Sándor idejében lakták. Hogy

nem az egész nemzet jott ki ez új bazába, már magában

igen hihetó volna, ha kesóbbi utazók nem bizouyítanák

is; de hogy legolább a Volga mellett elmaradottak idóvel

talar és mongol népségek által meghódíttatván , részint



meglbgytak, részint azokkal bsszeolvadtak, szintc a bizo-

nyossággal batáros. Magyar nyelvú vagy nyelvjárásu népet

tehát alkalmasint nem lelünk tubbé e hazán s Atelkuzun

kivül — ha csakugyan Moldvába és Besszarábiába teszszük

e foldet — ; de azt erósen hiszem. Tekintetes Társaság.

bogy a Volga és Ural kozti loldüii amaz elvegyülés nyomai

az otía ni tatár és eltatárosodott torzsbkok kozt, ezeknek

physiologiai minemüségokben, társulati szerkezetokben,

erkolcseikben és nyelvokben egy arra felkészült, éles lá-

tásu s magának e részben tapintatot szerzett, magyar

utazó fígyelmét el nem kerülhetnék; s hiszem, bogy ama

népek kozt a régi torténetek emlékezete mondákban vég-

kép még ki nem halt. Melly szép, melly dicsó feladat a

nemzeti academiának illy nyomozások által a torténet-

tan-sugalta sejtéseket valósággá emelni !

A jelen idópont, Tekintetes Társaság! e vizsgálat

tételének felette kedvezó. Reguly Antal társunk hihetet-

len konnyüséget szerzett magának nyelvek tanulásában:

ú oroszul beszél, melly nyelvre az azon vidéken utazónak

múlbatatlan szüksége van; foglalkodott a torbk. tatár és

mongol nyelvekkel, és most a finn nyelvek kozól a be-

tediket tanúlja. O Herodoton kezdvc a kozépkorig s az

új fold-, torténet- és nyelvbuvárokig, bemélyedett a tudo-

mányos elózetekbe. Melly készület egy illy útra ! E mellett

tiatal, ép egészségú, kihlró, fáradságokhoz szokott s min-

denek elótt ritka elszántságú s kifogyhatatlan, bnáldozó

huzgóságú: óbenne bírja a Tekintetes Társaság azi a

férfit, kit illy megbizásra méltónak tarthat, s kinek lársa-

ságában az ez útra készüló masik társunk, egyesült erô-

vel, annál tobbet fog tehetni. Mondja ki a Tekintetes

Társaság ama nagy szót, melly szerint nem a korülmé
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nyektül akarja ezentul várni e nemzeti kérdés megolda-

tását, hanem azt maga eszkozolni. Hagyja meg utazónk-

nak, bogy elvégezvén az Uralon vogul és osztják tanul-

máuyait, ereszkedjék le a baskírokhoz, a volgai Bolgár-

országba, a kozépkoriak Nagy-Magyarországába, járja meg

a Jajk két mellékét a Kazar-tengerig, onnan a Kafkazig,

s az azóvi tenger partjait és Chersont, s úgy térjen Mol-

dován által vissza hazánkba. Részletesb és irányt adó

utasitás készitése egy küldottség dolga. De a koltség!

Ez nem a mí korünkbe való. Nyilatkoztassa ki a Tekin-

tetes Társaság határozattan ez ohajtását, mellyet máskor

nagy pénzeróvel sem leszünk képesek illy ember híával

teljesíteni; s az elnok fog módot lelni reudkivúli erólko-

déssel véghez hajtani, mit elhalasztani és elmellózni egyet

tenne.



XII

ÜÜVÖZLÖ BESZÉD KOVÁCS M1HÁLYHUZ.

TADTATOTT AZ ACADEMIARAN APRÍL. XXIX. MDCCCXLIV.

Valamennyi társaink érzését fejezem ki , tisztelt

férfiú, midón tanári koszorúd elnyertének btvenedik év-

napján mindnyájunk nevében üdvbzellek. Félszázad mu It

élted ama szép órája óta fejed folott, mellynek súlya alatt

meghajlva ugyan, de meg nem torve élsz: s élsz hogy

azon küzdelmeket, mellyeket a világ e nevezetes korban

szabadságért s felvilágosodásért vívott, részint sikerrel

koronázva, részint siker reményével a célhoz kozelítve,

lássad; élsz, hogy a mit a hazával te ís forrón ohajtál, e

nemzetnek nemesb iránynyal fejlódését, naponként ha-

ladui szemlélhesd; élsz, hogy a melly magvakat elhinteni

segítél magad is, azok kikeltének mindnyájunkkal együtt

brvendezhess. Boldog, kinek az istenek illy derúlt és ép

oregséget adtak ! háromszor boldog pedig te, kinek fára-

dalmai sikerét látni s lábaiddal az igéret fbldének széleit

illetni engedtetett. Te, nem mint ama laudator temporis
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ncti, k¡ mint a múllnak lu'sértete jár s kél a jelenben,

brúlsz emlékezeteidnek, de helyesled mit az új kor jeleset

állít eló; te távol az aggkor gyakori egy kedvüségétól ,

nem visszavonulásban nyugalmat, hanem részvételben brb-

moket keressz, s megjelensz koztünk, velünk tanácskozol,

velünk gyonjbrkodol haladasinkban , osztod szomorusá-

gunkat, midón minden hó kivánat és serény buzgóság

mellett nem mindég ér célt vagy méltánylatot az igyeke-

zet, szóval: velünk élsz folyvást, ki annyi évvel éltél elot-

tünk a pályán; s olly korban, midón a pálya toretlen, s

a kor hideg és hálátlan volt.

És élj még sokáig, derék aggastyán! ki tbbbünk-

nek példa voltál, s mindnyájunknak tisztelet tárgya; élj

érdemid koszorújának árnyékában még tobb derült éve-

ket; orúlve multadnak, mellyben hatottál, brúlve joven-

dódnek, mellyben hálát mondandunk nevedre. Élj és ne

szünj meg soká emlékeztetni még bennünket, hogy csak

az igaz érdem az, mi a nemesebb keblet boldogíthatja

akkor is, mikor korával erói hanyatlanak, s a tett az

ohajtás szárnyai mbgbtt elmaradoz !

--»-»->JO*Ofí>« f -



XIII

MEGSZÓLÍTÁS GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁNHOZ

MIDÔN AZ ORSZAr.fiYCLÊSÈRÔI, YlSSZATßRK

TARTATOTT AZ ACADEXtÁRAN, NOV. XVIII. MDCCCXUV.

Az egész gyülés nevében van szerencsém Meltósá-

godat illy hosszu távollét után üdvbzelnem. Az academia

brvend, hogy annyi munka, fáradalom és lelki nyugtalan-

ság dacárn jó rgészsegben tisztelheti szeretett elnokét.Nem

volt idó, mellyben Méltóságod nevébez annyi bal felfogás,

annyi félreértés, sót mondjuk ki, annyi méltatlanság csa-

toltatott : de legyen Méltóságod meggyózódve, hogy e kör

ben, melly elsó lételét is Mcltóságodnak koszbni, min-

denki elott tisztán áll, hogy Széchenyi István nem akart

soha mást, nem munkált solía mást, mint e haza javát és

becsületét. Legyen a Mélt. Ur meggyózódve, hogy barmint

hullámzik is a gyakran elfogult, tobbnyire csak a felszín

után induló koz vélemény: e korból a bizodalom, a tisz-

telet, a szeretet, melly nevéhez változhatatlanul csatlako-

zott, kihalni nem fog soha. Isten tartsa Méltóságodat !



XIV

BESZÉD A PYRKER-KÉPTÁR MEGNYITASAKOR

A NEMZETI MUSEUMBAN

TARTATÓTT MARTIUS XIX. MDCOCXLVI.

Úgy hiszem, Nagyságos Museumi Igazgató úr ! nem

csak academiai túrsaimnak, hanem az egész tisztelt gyü-

lekezetnek érzéseit fejezem ki, ha e mai napot úgy üdvbz-

Ibm, mint egy új idószak kezdelét a hazai müvészet tbr-

ténetében. Uj idószaknak mondom, mert müvészete e

hazának és nemzetnek volt mar ré^-ibb idôkben is, s

midón annak élesztését, mint a müveltség s szépemberi-

ség egyik leghathatósb tényzójeét, mindnyájan olly hó

szivvel obajtjuk, sem új, sem egészen idegen nbvény átül-

tetese az, mit ohajtunk. A melly nemzet a kúltészet

isteni szikráját hordja kebelében, kitor az annál mind

azon fonnákban, mellyeket ido s alkalom lehetókké tesz-

nek. Ha kétkedtünk volna is eddig — aminthogy voltak,

kik kétkedtek — hogy nemzetünk koltói nemzet, most,

miutan kevés naрuk óta népünk gybnybrú dalainak bir
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tokában vagyunk, kétkedni tbbbé nem lehet. Sem a

fogékonyság nem vala tehát az, sem az alkotó eró , a mi

hiányzott: egyedül azon külsó viszonyok, mik valamelly

müvészet támadhatásának múlhatlan foltételei, nem ala-

kultak úgy, hogy a képzó müvészetek mélyebb gybkere-

ket verhessenek. Ugyanis leghathatósb felkbltóje a mü-

vészetnek a vallás: hogy nemzetünk vallással, és pedig a

müveltség nem csekély lépcsójét mutató tiszta vallási esz-

mékkel birt, még mielótt e világrészre átkoltozötl, hirdeti

az egykoru torténetirás, és igy nincs miért mosolyognunk.

s legalább a belsó hihetóséget tagadnunk, midón a don-

melléki régi hon pusztáin az idóvel mindeddig dacolt sír-

emlékek egy újabb utazónk állal, sok fontos oknál fogvu.

egyenesen eleinknek tulajdoníttatnak. Ittjónek eszembe,

s leginkább azért, mert a don-melléki emlékekben a dom-

bormüvel a vésés egyesúl , némelly régi irók híradásai.

mellyek szerint óseink irása pálcákba rótt jegyekból állt:

és eszembe jó a pórnépünket még e napig kitüntetô rovó,

vésó és faragcsáló hajlam és ügyesség: vajjon nem hagyo-

mánya-e ez utóbbi ama kornak, mellyben a magyar pál-

cákra rová betüjeleit, és sírszobrain szinte berovott voná-

sokkal fejezte k¡ a ruházat és fegyverzet részleteit. Bár-

mint legyen a dolog. ez volna müvészetünknek végképen

még be nem bizonyított, de ha bebizonyíil, a mi lehetsé-

ges, elsó és tisztán nemzeti idószaka, mellynek mú-

vei briso szíikségból, a vallási eszmék behatása alatt. s a

mi nevezetes, minden idegen befolvástól menten, kelet-

keztek. Mennyiben vándorolt ez az iij hazába által, nem

tudhatjuk, mert e részbeni (igyelmünk még fel nem éb-

redt, s a vizsgálatok nem kisértettek meg; de ha meg
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konnyen eltünbettek nyomai emlékezetókkel együtt; mert

ki nem tudja, milly véres fegyverekkel oltatott be a sze-

retet istenének hite nemzetünkbe ! Az ósi vallás minden

nyoma kiirtatott a vakbuzgóság által, s mit ez talán meg-

kímélt, elemészté az ido, vagy eltakará a híven órzó anya-

fbld, várva az ásót, melly eltünt századok orokségeit

ismét napfényre hozza. A faragás mestersége mellett

van okunk hinni hogy a himzés és festés sem biányzott

egészen a pogány elôkorban. A paizsok e harcias és

fényszeretó népnél nem lehettek minden ékesség nélkül;

a fejedelmek és hadfók lobogói nem bizonyos jelképek

nélkül , aminthogy régi krónikásunk szerint a nemzeti

lobogón egész Gyéza vezérig saskeselyú képe kevélyke-

dett, mellynek , mini a pogánykor hagyományának, a

keresztyénség behozatalakor az apostoli kereszt elótt hát-

rálnia kellett.

És bekovetkezett egy második idószak, mellynek

alapja az új vallás volt, s azért keresztyéninek nevezen-

dó. Legrégibb emlékeink természetbknél fogva épité-

szetiek. Számos templom és monostorról emlékezik a

historia, melly a fejedelmek és egyháznagyok által azon

kor nagyszerú szellemében épült, s a mi e napig fenma-

radt, bár kevés, de egy dicsó mújellem képviselóje. A

pannonhalmi monostor-egyház ') s a szakolcai nagy temp

lom 2), a sz.-benedeki egyház Barsban 3), a zágrábi, a po-

zsonyi dóm *), a fejérvári Anna-kápolna, a lócsei nagy

templom 5), a pozsonyi barátoké 6j, a margit-szigeti, még

romjaiban is, a budai nagy templom és barátoké, mellyek

1) 1002. 2) 1021. 3) 1075. 4) 1094. 5) 1249. 6)

1280—97-íg, melly utóbbi évben felszenteltetett.

17
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már a XIII. században kezdettek épülni, a kassai dóm i).

a szebeni 2), brassai 3) és kolosvári nagy templomok *)

a XIV. századból ; végre a pesti nagy templom, a károly-

fejérvári székes-egyház, Hunyadi János építménye 5), a

soproni sz. Gybrgy 6) s a szászbesztercei nagy templom 7)

— mindezek e hosszu korszak vallásosságának úgy, mint

nemes izlésének s egyrészt nagyszerüségének maiglan tisz-

teletre méltó hirdetói. És nem csak az isten bázai —-

mellyek kozt fájdalommal nélkülozzük a torbkjárás alatt

semmivé lett legrégibb keresztyén egyházunkat, a veszp-

rémit, mellyet még sz. István atyja alkotott, fájdalommal

a királyi ragyogásu fejérvári dómot, sz. István és sz. Adal

bert esztergami egyházait, sz. László váradi székestemp-

lomát és egyéb roppant múveit az ahítatnak — hanem

a nagyoknak büszke várkastélyai is nem csak az eró biz-

tosságában, hanem a szép formák bájaival is pompáztak ;

de elszomorodva keresik szemeink az ós Budában Lajos

palotáját, hiába Zsigmoudét, melly korában vetélytárs

nélkül álla egész Europa-szerte, és Mátyásét, melly szob-

raival, kútaival s belsó ékeivel legalább nem engedett

egynek is; hiába Fejérvárt, Visegrádot, Tatát; és Pesten,

a Nyulak szigetén és a budai hegyek kozt régi királyink

nyaralóit; hiába tekintünk szét váraink seregében; csak

egy drága emlékünk maradt Erdély bércei kozt, a legne-

mesebb magyarnak lakja, Vajdahunyad 8), melly a régi

díszt mostanifél épségében is fentartotta. Ezen épitészeti

múvek hol byzanti stílben emelkedtek, mint a székesfe-

1) IV. Béla alatt kezdett épülní. 2) 1357—1460. 3)

1385—1424. 4) 1399—1414, mások nennt 1432. 5) 1441.

6) 1529. 7) 1563. 8) 1452.
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jérvári dóm, hol ónémetben, melly nálunk tovább ma-

radt fen tisztaságában, mint on hazájában. Épitészt egyet

sem birunk megnevezni; de, noha tudjuk, hogy hol Olasz-,

hol Német-, hol Csehországból hivattak be épitók: nines

ok kételkeduUnk, hogy itt ott hazai erók is járultak e mú-

vekhez; mert egyéb müvészetekben e részvételt világosan

kimutathatjuk; és okleveles nyoma van, hogy aleleszi btven

róf magosságu torony épitésével egy budai kómúves biza-

tott meg1). Minden esetre pedig illy múvek alkotása magas

lelkületét mutatja azoknak, kik bennbk épülést leltek s rá-

jok áldoztak; ellenben mélíó haraggal emlegeti a hazafi mú-

barát a mult század embereinek kegyeletlen gondtalansá-

gát, melly az esztergami varban tortént lóporrali repeszté-

sek alkalmával a régi fóegyház mozaikos márványkapuját

semmivé tette; nemes nehezteléssel azon fópapot, ki nagy

Lajos fejérvári kápolnáját, azon egyetlen részét a királyi

dómnak, mellyet az idó viszontagságai megkiméltek, nem

irtózott gabonatárrá szentetleníteni, sót a szent romokut,

drágákat minden magyarnak, elhordatván, azt utolsó tá-

maszaitól meglbsztani, minek kovetkezésében annak ajelen

század elején végkép el kellett bontatnia; valamint végre

azon bolcsek vandal ízlését, kik kevés régi istenházaink

frescóit a meszeló eçset irtó daemonának áldozák fel.

Legkozelebbról a szobrászat, s általában a faragás

csatlakozik az épitészethez. Nem csekély divatja volt an

nak hazánkban is mindjárt a keresztyénség behozatalától

fogva, mind az oltárok, mind a sírok díszesítésére. A fe

jérvári és esztergami egyházak valóságos kincstárai voltak

hazai szobrászatunknak, a pécsi, lócsei és kassai maiglan

1) Péter prépost által 1355.

17*
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is azok. A legrégibb faragó, kinek nevét ismerjük, De

meter mester , ki 1303-ban díszesíté ki ujra a pécsi

dómot. A kassai dómot három királyi szobor ékesíti. Ezt

s a lócsei nagy templomot a legszebb alakú és aranyu

szentségbázak díszesítik. Az utóbbinak fa faragványu

oltárai, kivált a fóoltáréi, remekjei a müvészetnek. A

XV. századból tobbi kozt a pozsonyi fótemplom keresz-

teló medencéje a pécsiben Henrik püspbk emléke

2), a késmárki sz. keresztegyházban a nagy feszíilet.

mindanuyi becses emlékei a faragó müvészetnek.

De voltak egészen bnálló müvek is. A monostorok

külbnbsen vetélkedtek egymással sajátjeles, azaz „bol-

dogságos" és „szent" embereik mutogatásával, egyházaik

és folyosóik voltak a helyek, hol azoknak képszobrait fel-

állitgatták. De nem hiányzottak egyes egyháziak is, kik

székeshelyeiket illy emlékekkel dicsóítették. Váradon a

XIV. században István, Imre és László királyi szenteink

gyalog 3) és László lovag szobrai 4) pompáztak, ércból

bntve. Szentek szobrai is fordúltak eló nyílt téreken: így

van torténeti emlékezet szent Miklós képállványáról Szé-

kesfejérváratt, mellynél, koronáztatása után, János király

a szokott keresztvágásokat tette szent István kardjával. Még

nagyobb mezót nyitott a szobrászatnaka halottak tisztelete.

A templomok és sírboltok gazdagok voltak kulonféle becsü

síremlékekben. Néhány száz lépésnyire azon helytól, bol

e percben osszegyúltünk, egy szép emléke létezik, szabad

ég alatt, órizetlen, sót észrevétlen. hazai szobrászatunk-

nak, 1410-ból, beeresztve t. i. azon épület falába, mely-

lyet a budapesti vigadó nép a Szép-jubászné nevezete

1) 1409. 2) 1445. 3) 1340. 4) 1390.
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alatt jol ismer: ez Babenberg! Henrik prépost sírkove

neszmélyi veres márványból , mellynek féldomborban

konnyü és biztos kézzel dolgozott feje, egyedi szelid vo-

uásaival, egyszersmind a müvész arcképezó erejének meg-

lepó tanúja. II 1 y maradványai a XV-dik század hazai

szobrászatának a károly-fejérvári székesegyházban a Hu-

nyadiak síremlékei, Capistráné a szerem-ujlakiban; de

eltünt Zsigmond kir. szobra a budai ugy nevezett Iris-pa-

lotában, mellyet Ország, a nádor, állított; s hihetó, hogy

ama kápolna, mellyet Bátori István vajda a kenyérmezei

diadal emlékezetére és helyére amaz emlékszeretó korban

rakatott, szinte nem volt a vés'ú dísze nélkül. És igy

Mátyás király budai szoborvilága talán csak annyiban volt

ujság a magyarnak, a mennyiben nem vallási érzetból,

hanem egy részt tudós utánzásból keletkezvén, mythosi

és jelképes alakokat is foglalt magában. S noha Corvin

udvara olasz müvészektól hemzsege, épitésze Averulino

tanutétele szerint a páratlan fényú konyvtár-épület két

pompás kútja kozól az egyik, ezüstból bntott, magyar mú

volt, melly kozépszerú, e helyre méltatlan, nem lehetett.

És így a váci püspok Bátori Miklós is, habár a király

szobrászával, a dalmát Jakab mesterrel díszesítteté is nóg-

rádi várát, a királytól inkább müvészt kolcsonzbtt, mint

müszeretetet.

És kik valának a hazai szobrászok? Tudjuk, hogy

a kozépkor müvészei, épitészek és szobrászok, vésók és

képirók, kevés kivétellel mindenütt szerzetesek voltak.

Igy volt ez nálunk is hihetóleg valamennyi gazdagabb szer-

zeteknél, noha tettleges emlékezete ez állapotnak tud-

tomra csak a szentpáliak és çistercieknél — egész a mult

század kozepéig — maradt fen. Külonbsen remete sz.
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Pál szerzete , ez egyetlen egészen magyar szerzet , vala

tobb századig a tudományos és müvészeti csínosodás Г6

emeltyúje hazánkban. Ki nem járdalt kozóTünk, kirán-

dulásai kozben, Budán a sz. Iván hegye tovében heveró

régi romok kozt: nem gyanítva hogy ott századok elótt

emporiuma állott a szépmesterségeknek. A páliak szent-

lórinci pompás fómonostora volt az, mellynek falai kozt

nem csak a tudományok minden ágai, az akkori klastro-

mi tanodák osztályozása szerint, hangzottak le a tanszé-

kekról, hanem taníttattak a képzó müvészetek is: a rajzo-

lás, festészet, képfaragás, és pedig nem csak egyháziak, de

világiak számára is. A szerzet évkbnyvei tobb müvészek

neveit jegyzék fel, és némellyeket kozólok hírben állottak-

nak mondanak. Illy barát-müvész készíté kétség kivül

Zsigmond idejében az általam már említett s e napig fen-

maradtsíremléket; illy múveket készíthetett frater Dénes,

ki 1 484 korül, s így Mátyás korában, híres szobrásznak

iratik; illyeket frater Vince, ki 1512 korül virágzott;

illy szerzetes müvész lehetett azon szentlórinci emlék al-

kotója is, melly, midón a klastrom a XVII. század dere-

kán egy torbk alvezér által kizsákmányoltaték, ezt any-

nyira elragadta szépségével, hogy paracsolatjára romboló

katonái által tisztelettel megkiméltetett. De voltak vilá

giak is, kik a müvészetet üzték, s kiknek családjokban az

íiról fira szállott. Örbmmel nevezem Rolosvári Már ton és

Gybrgy mestereket, kik az említett váradi érc szobrok ké-

sxítói voltak; brbmmel üdvbzlbm Mátyás király udvari szob-

rászában Traguri Jakabban dalmát polgártársunkat.

kinek budai múhelyéból léptek eló Hercules, Diana, Apollo

érc szobrai, mellyeket Zulejman a mohácsi vésznap után

hajóra rakva Stambulba küldott, sot. mi tobb mint hihetó.
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a királyi várudvaron fénylett három Hunyadi-szobor is; fáj-

dalmas brbmmel nevezem végre II. Lajos szép müvelt-

ségü, de szerencsétlen királyunkat, ki mint fában ügyes

képfaragó rekeszti bé e korszak kisded müvészseregét.

A faragás mellett nem lehet Dem említenem az

btvbs mesterséget, s mellyet ez idószakban t. i. a magyar

királyság elsó félezredében, nagyobb részt szinte az ot-

vbsok üztek, a metszést és vésést, a mennyiben ezek is

a rajzoló mesterségekbe át-átcsaptak. A magyar mindenha

l'ényszeretó és fényûzô volt. Azon kor kedvelte a külra-

gyogás cikkeiben a belsó becset is, és így ruházat, fegy-

ver, ékmú, házi és templomi eszkozbk tobbnyire ezüst

és aranyból, drága kovekkel sokszor pazaron kirakva, ké-

szültek, s birtokosaikat táborozásaikon is kisérték. Ál-

mélkodással olvassuk a torténetekben és végrendeletek-

ben e pompaüzés példáit, az bntott és vésett múvek soka-

ságát. E szerint лem lehet meglepó tapasztalnunk, mi-

kép illy múvek mesterei koz tiszteletben álltak, sót kirá-

lyaink által jószágokkal is megajándékoztattak. Ugyanók

voltak egyszersmind a maganos és hivatalos pecsétek vésói,

mellyek kozól némellyek elég ügyességet bizonyítanak a

rajzoláeban, némellyek a királyi nagy pecsétek kozól a

XV. századból, elrendelés és kivitel tekintetében , igen

szépek; de mindnyájokat felülmúlja Zsigmond királyunk

1432-ki nagy pecsétje, melly tokéletes izléssel készult

kép, és szebb mindennél , mit a bel és külfóldi sphragis-

tica ama korból felmutatni képes Milly nagy számá-

val birt a haza mindig a múotvbsoknek, mutatja számos

adat. Elsó Istvan alatt a vashegyi monostornak ot btvbse

1) L. a m. academía fcvkonyveí VI. kOl.
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volt >), volt a tihanyi apátságnak is 2), s így tovább:

mert az egyházak kincstárai valának az ezüst és arany

szépmüveknek. Hogy mesterségbket e bazai müvészek

érthették, azon feszület bizonyítja, mellyel Gizela ki-

rálynénk ajándékából a regensburgi alsó monostor ma-

iglan bir; bizonyítja azon tobb dombormüvú arcképpel

diszített ezüst kehely. mellyet a tornai gót egyház IV. Béla

hitvese Mária királyné kegyeletéból mutogat; bizonyítja

a késmárki szentkereszt-egyház kereszteló-medencéje, az

apostolok képeivel, melly az 1472 évet viseli. Név sze-

rint is bsmerünk néhány múbtvost. IgyMátét, V. István

király udvari otvbsét, kit ez jószággal ajándékozott meg:

Rafael mestert, kit Druget Vilmos említ végrendeleté-

ben 3), Jost és Feiertag János pozsonyi otvbsbket és

pecsétvésóket *), Dúrer Antalt, ki Gyulán tanulta és

úzteaz otvosmesterséget , és fiát Dürer Albrechtet, ki

Nürnbergbe vándorlott ki, s ott lett apja második Albrerht-

nek. kit Németország legnagyobb festói kozé számít. Or-

szágos hirúek voltak e században a pécsi btvbsbk. Nem

csoda , ha nagy számok s mesterségok divatjánál fogva

már jókorán céhet képeztek s felsóségi felügyelés alá ál-

líttattak. A szepesi hatósági rendelmények Zsigmond

alatt 5) csak régibb szabályokat foglaltak újra irásba; a

király külonféle jogokkal ruházta fel óket, s hogy a ne-

messég kozt is voltak, kik a metszéssel foglalkodtak, mu-

tatja Péter mester szepesi alispán és vitéz várnagy pél-

dája, kinek Robert Károly, hadi tetteiért, s mert király i

pecsétjét nagy megelégedésére metszette ki, jószágot ado-

mányozott 6). A pénzbélyegek metszésében nem jeles-

1)1015.2)1055. 3) 1330.4) 1439. 5)1430.6)1331.
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kedtek ugyan óseink a külfoId felett, de el sem igen ma-

radtak; s így a XV. században a moszka nagyfejedelem

Mátyás királytól kért ki magának egyéb müvészeken kivúl

pénzveróket is.

De már ideje, hogy a festészethez térjek által.

E müvészet más nemzeteknél is kevesbbé viragzott a

kozépkorban a szobrászatnál ; maradtak mindazonáltal

ennek is némelly nyomai hazánkban. Kezdete a képirás-

nak nálunk bihetóleg a hímvarrás volt. Lobogókra s dísz-

ruhákra a túvel festés mintegy magától ajánlkozott: és

csakugyan nem vagyunk e müvészetnek minden marad-

ványa nélkül. T. i. birunk e nemben egy tobb mint

nyolc százados valóban nemzeti emléket, sót azt országos

kincseink kozt vallásos kegyelettel órizzük: ez a királyi

palást, az elsó magyar királyné által a fejérvári fóegyház

számára mútudós kezekkel hímezve melly, mint tudva

van, arcképekkel el van borítva. A festészetnek is a val-

lás nyita legtágabb mezót : az épitészet remekei nem ma-

radhattak s nem maradtak oltárlapok nélkül. Mindazáltal

honi királyaink korából nem szállt reánk egy festett mú

is : de igen emlékezete az esztergami szent Adalbert

templomát ékesített musív festményeknek. T. i. még a

XVI. században is láthatók voltak abban számos képek,

mellyek kozt az isten anyja, sz. István, sz. Adalbert stb.,

sót magának az egyháznak külsó tekintete is. mik külon-

féle szinú, kétség kivül hazai márványdarabokból voltak

osszeállítva, s a múszeretó III. Béla idojében Job érsek

által készíttettek. De tárgyai voltak a festésnek a legré-

gibb idóben a nemesi címerek és paizsok is. mellyek.

1) 1031.
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noha csak Robert Károly óta lettek a nemesség állandó

mellékletei. mégis, valamint a pogány korban, úgy elsó

királyaiuk alatt is léteztek. Ionen gyakoribb említése a

vegyes házakbeli királrok alatt a festók. kivált címerfes-

tóknek. Az egyházakban is emlékezeteül jeles hadi tet-

teknek, az érdemszerzett bajnokok címerei szoktak fel-

fíjggesztetni. Igy festette le táblákra Zsigmond királyunk

azon (rancia lovagok címereit, kik vele a burgundi herceg

vezérlete alatt a torokok ellen küzdbttek, s azokatO-Budán,

sz. Miklóstemplomafalaira függesztette; így ton I. Ulászló,

ki vitéz hadnagyai címerképeit szinte az óbudai fótemp-

lomban akasztatta fel. De volt egy más, nemesebb,

szinte a nemzeti életból vett tárgyvilága a festészetnek.

Egykoru irók hagyták emlékezetben, hogy Mátyás király

palotáját gyonybrú festmények is díszesítették : Vitéz János

érsek étteremében pedig nem csak minden magyar kirá-

lyok , de a szittya vezérek képei is rendben láthatók vol-

tak ; s ez egyszersmind az elsó valóban nemzeti kép-

csarnok, mellyet annyi széppel és nagygyal együtt, idó

és sors tólünk bár meg ne irigyelt volna ! De igy sze-

rencséseknek kell magunkat tartanunk , hogy Iegalább

egy pár ereklye kerülte el az általános veszedelmet. Ily-

lyen a mariankai Madonna I. Lajos idejéból, aligha nem

a legrégibb hazai festmény , melly fenmaradt. Illyen

I. Mária királynénk arcképe, melly Jankowich mukin-

cseivel e nemzeti museum birtokába ment által. A mult

évben oromdobogó kebellel álltam Beckóvárának romjai

kozbtt, a gybnyonl arányu kápolna két sugár góth abla-

kaban az oldalfalak négy százados fresco-festményei szép

maradványait, mint a hazai ritkaságok legritkábbjai egyi-

két, tisztelve és csodálva. És tbbb mint húsz év után
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nem kisebb brommel emlékezem a lócsei nagy templomra,

melly helyenként nem csak igen régi falfestmények nyo-

mait hagyja látni a meszeló ecset vandálkodása ellenére

is, banem hazai festészetünknek a XV. és XVI. száza-

dokból mai napiglan tetemes számu emlékeit ôrzi. Leg-

régibb képirónk , kinek neve tudtomra fenmaradt, Ko-

losvári Miklósé l), apjáé a két szobrásznak, kikról, mint

a váradi szobrok alkotóiról, már tettem említést. Egy

századdal utóbb éltek Pozsonyi Gáspár és Lajos 2). A

szentlórinci páliak kozól csak frater Lórinc emlékezete

maradt fen, ki II. Lajos alatt halt meg 3), s kiról azt

jegyzék fel az évkonyvek , hogy korának híres festésze

volt. Elhallgatva Corvin udvari képiróját Lippi Fülb-

pot, s azokat, kik híres konyvtára codexeit gyonyorú mi-

niatür képekkel díszesíték, említenem kell II. Ulászló

korából az olasz eredetil Barthát *), továbbá Miklós

mestert, és Mabuse Jánost, tanitóját Schorelnek, az

utóbb híres hollandi festésznek. Ezzel szinte egykorulag,

de sokkal tovább, s már a hazán kivül, virágzott tenger-

partunk fia Clovio Gyula ä), Giulio Romano szép hirú

tanítványa, ki, miutan rbvid ideig dolgozék II. Lajos ud-

varában, a belsó anarchia s a király szegénysége miatt

orokre kivándorlott hazájából. E fejedelmünk alatt szüle-

tett6) , szinte a hon déli szélein , Sebenico városában,

Schiavone András tbrténetfestó , de ki egész életét

a külfoldon élte. Végre erdélyi szász atyankfia Terb-

ruggen Henrik jeles torténetfestó 7) rekeszti be a

XVI. századot és egyszersmind müvészettorténetünk má-

1) Élt a XJV. század elején. 2) 1439. 1440. 3) 1522.

\) 1494. 5) 1498—1582. 6) 1522. 7) 1588—1629.
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sodik, hosszu, idószakát. Ó is a polgári és torok hábor-

gásoktól zaklatott hazán kivúl kereste iskoláit, Olaszor-

szágban és Hollandban, s dicsóségét életével ott hag) ta el.

A torók kor ekép végét szakasztotta a müvészetek

életének Magyarországban, s külbnosen a müvészi kozép-

kornak, ha így szabad szólanom, e vallási magas jellem-

nek, melly annak terményeit nálunk egész a XVI. szá-

zadig bélyegzette. Nagyszertf építmények, mint hajdan,

tobbé nem keletkeztek; a régiek a honnak, folytonos

háhorúk alatt senyvedó részein az ágyúk s rabló és rom-

bolo ellenség pusztitásaitól brbk enyészet alá hajtották

büszkén magaslott falaikat. S midón végre a romai egy-

ház az új egyház ellenében nagyobb erókifejtésre vala

utasltva, az a minden nagy és fenséges nélkilli vegyes stíl

hatott be hozzánk is, melly hatását a rifrában és gazdag-

ban, s nem tobbé a lélekhódító ünnepieshen, a jellemes

arányokban. és egyszerúségben kereste. E kornak kép-

viselói a jezsuiták egyházai, s ezeknek legfóbbje a nagy-

szombati egyetemi templom, indáival és festett szobraival.

A képfaragás is ezt az izlést osztotta. Ellenben

a szobros síremlékek, mellyek a XVI. és XVII. század-

ban még gyakran fordulnak eló, folytatásai a XV. száza-

déinak, de ezeknél nem jobbak. A nagyszombati dóm,

a Mcse i nagy templom, a szepesi káptalan egyháza neve-

zetesek illy torténeti érdekú emlékekról. A XVI. század

múvei kozé tartozott Dobó emléke Egerben, a XVII. szá-

zadéi kozé Kemény János fejedelem emlékoszlopa Nagy-

Szóllós mellett, azon helyt, hol a torbk ellen dicsóséggel

elesett Apali Gyorgynek Almakeréken állíttatott sír-

1) 1662.
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emlék. Fraknó várában Eszterházy Pál nádor lovagszobra

ail. És igy tovább. A kegyelet e neme a múlt században

egyéb nemzeti erényekkel együtt kihalt; csak a vezekényi

emlékoszlop, bár nem szobormú, teszen dicséretes kivé-

telt, mellyet Eszterházy Imre !) azon téren állított, hol a

torbkkel gyózedelmesen viaskodva, négy Eszterházy esett

el 2). De a fényüzés is adott munkát a szobrászok vé-

sóinek. Tbkoli István késmárki vára 3) nem csak már-

vány, ezüst, arany ékességekben, hanem faragott képek-

ben is gazdag volt, mellyek kozt külbnosen a magyar

királyok kó szobrai érdemlik a megnevezést.

A szobrászat mellett az btvbsség és vé sé s a

XVI. században is virágzott, külbnbsen a tiszai megyék-

ben , s egyenesen a magyar ajku polgárok kozt , miról

tobb rendbeli egykorú kézirat teszen tanuságot az acade-

miánál. Balassa Bálint a koltó végintézete 4) bizonyítja,

milly roppant fényúzés bélyegzette folyvást ama vitéz kor

hadi embereit, s midón gazdag elókeló férfi némelly kin-

cseinek Horváth Jánosban jegyzi fol mesterét, méltán

feltehetjük, hogy az embere volt müvészetenek, mert a

pompát szeretó gazdag nagynak kozépszerú nem kellhetett.

A fametszés szinte megtalálta hazánkban mívelóit.

Legrégibb embereink e mesterségben az I. S. névjegyú

és Abádi Benedek újszigeti nyomtatók, kik nem csak be-

túket melszettek Erdósi munkáihoz •>), hanem képrajzos

címlapot és kezdóbetúket is véstek fába, sót Sylvester

Uj Testamentomát száznál tbbb fametszetú képecskével

illustrálták, mellyek, gyarlóságok mellett is, sok azon

korbeli fametszetnél legalább nem gyarlóbbak.

1) 1734. 2) 1652. 3) 1628. i) 1585. 5) 1537—1541.



270 BESZÉD A PYRKER-KÉPTÁR MEGNYITÁSAKOR

A festészet is megszülte a XVII. században ná-

lunk embereit, de a báborús idók kiúzék óket a hazából.

Igy a német nevú, de magyar nemes Spielberger János

•) arc- és torténetfestó , Olasz- és Németországban úzte

müvészetét; Kupecky János 2) arcfestó, ki szinezésre

nézve az ujabb kor legjelesebb müvészei kozé tartozik.

szinte; Bogdán Jakab, Kupecky méltó vetélytársa, Anna

angol királyné udvarában virágzott; Mányoki Ádám *)

is, egyideig II. Rákócy Ferenc udvarnoka, honát elhagyni

kénytelenúlt, s így fejedelme ajánlásából II. Ágost len-

gyel király udvarában élt: néhány gybnybní arcképét a

péceli kastély órzi; így Hanrics Sámuel, Kupecky ta-

nítványa *); kinek tobb munkáit a vésü is megbrbkítette.

Ez alatt néha Bécsben , tbbbnyire a bazában , soproni

Orient János 5), mint tájfestó, a sz. gothardi cisterciek

kozt pedig Guszner Mátyás jeleskedett mint tbrténet-

festó. A XVIII. században szaporodnak jobb képiróink :

Benkovics Fridrik torténetfestó •), Szatmári Király

Pál gyümolcsfestó 7), Bikfalvi Koréb Zsigmond arc

festó 8), lócsei Zausig torténetfestó »), nagyobb kisebb

mértékben kitünnek; de ki mindnyájok birét túlszárnyalá,

pozsonyi Oeser Ádám I0), az europai hírü torténetfestó ,

mint a dresdai academia tanara, végre a lipcsei festó-in-

tézet igazgatója, külfoldbn toltotte élte nagyobb részét.

E században a részmetszés is üzóket talált ha-

zánkban. Rugendas Jeremiás ii) és Zeller 12) Po-

zsonyban dolgoztak, tólokjelesarcképeketismerek. Schall

1) 1628—1679. 2) 1667—1740. 3) 1673—1757. 4)

1726 körül. 5) 1677—1747. 6) 1740 körül. 7) 1760 körül.

8) 1780 kürúl. 9) a XV11I. század vége felé. 10) 1717—1770.

11) 1743 könll. 12) 1752—1760.
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has Károly egyszersmind tájfestó i), b. Wittinghoff

Károly egyszersmind rajzoló 2), Blaschke János 3)

mind pozsonyiak, Gzetter Sámuel orosházi fl *), b.

Goetz Ferenc egyszersmind miniatúr-festó 5) nagy-

szebeni, Gerstner József •) eszéki, hazájokból kisza-

kadva külfoldon nyertek nevet.

S ezek elósorolásával zárom be a harmadik idósza-

kot, mellynek jelleme a jellemtelenség; tagjai kozt nincs

bsszefüggés, sem az óket lelkesító eszmében, sem a stíl-

ben. Hatások bárhol érezhetóbb volt, mint ott a hon-

nan eredtek.

A jelen század embereit ismerjük és áldjuk : rólok

a késóbbi torténetiró fog szólani.

Mútorténetünk rbvid vázlatában végül nem szabad

elhallgatni azokat, kik a müvészet szeretete által hevítve,

gyújteményeket alkottak. Elsó volt Magyarországban To-

k o 1 i Istváné, melly faragványokon kivúl képekból is

állott; majd Zrínyi M i k I ó s a koltó szépmúgyújteménye

Gsáktornyán, mellyben régiségeken és faragott múveken

kivúl torténeti festmények is találtattak; az elsó nagyobb

képtár Esterházy Miklós nádoré, a szinte iróé, Fraknó

várában : de mind ezek egyedúl magan élv eszkozei; a

XVIII. században hasonlag a Viczay grófoké Hédervárán,

a XIX-ben gr. Brunszvik József országbiróé Budán:

míg b. Bruckenthalé Nagy Szebenben az elsó kép

tár, melly Erdélyben a kozonségnek megnyittatott, Ma-

gyarországon pedig Pyrker Lászlóé, mellynek szent

teremeibe ime most vezettetünk.

1) 1767—1797. 2) 1772—1826. 3) 1763—1833. 4)

1795—1805-íg ririgzolt 5) 1754—1815. 6) 1768—1813.
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És ennek küszbbén vessünk már egy tekintetet a

múltba. Míg a müvészet nem puszta szemgybnybr esz-

koze, hanem a kebel szükségei kozé tartozott, virágzott

az nálunk is, habár saját iskolává nem emelkedék. Az

egyházujitással sülyedni látjuk müvészetünket: az embe-

riség kozvetlen gyermekded hite meg volt rendítve; a haza

forradalmi állapotjai külfoldre üzék az istennót, vagy oda

vonák pártolás s a nagy példányok.

Mind e mellett ne legyünk remény nélkül. Hazánk,

a béke s torvényszerú uralkodás paizsa alatt, minden szé-

pet és jót teljes odaadással ápolhat. A mult kor szemlé-

lete méltó bizodalmat csepegtethet belénk egy szebb jovo"

irant: csak nyissuk meg keblünket, mint óseink már a

legrégibb idókben, a müvészetek szeretetének, és nem

maradand el, a nemzetiség védszellemének íhlete alatt.

egy új korszak, melly ezeréves torténetünkben gazdag

bányáját birja tárgynak és lelkesedésnek. E korszak egyik

legfontosb feltétele pedig jeles példányok felállítása. Ezek

koltik fel a kozbnség figyelmét és vonzalmát, ezek esz-

méltetik, dajkálják és nevelik nagygvá a szunyadó tehet-

séget, a kettó elóteremtendi a pártfogókat; s az ismét

meghonosult müvészet nem csak a szív és jellem, a for-

mák és erkolcsbk nemesbedését fogja elósegíteni, hanem

ápolni és táplálni a hazaszeretetet is. S ezért üdvbzeljük

a hazafi lelkú férfiút, ki múérzéke jeles szerzeményeit a

haza oltárára rakta le, s nevét iktassuk nemzeti jótevó-

inkéi kozé. De tette neveljen neki kovetóket is: ez lesz

a legméltóbb jutalom . mit ó maga is vár. Ime a szom-

széd cseh nemzet hazafisága rbvid idó alatt milly kin-

cseit csoportozta együvé a festészetnek ! Kiki oda füg-

geszté museuma falaira, mit kitünó becsvlt birt, s így
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nem mondvaletulajdonáról, tulajdonává tette azt az egész

nemzetnek. Beszéljük el mindnyájoknak, kiket illethet,

a kovetésre méltó példát, tegyük le itt szent letételképen

mit koz haszonra fordítva, tízszeresen élvezendünk a meg-

lepö sikerben : tegyük le név szerint azt is, mit hazai mü-

vészektól birunk egyesek, de nem még a haza: és nem

sokára e teremek tobbjei is megnyílnak a koz brbmnek s

a nemzeti müveltség serpenyújébe új sulyt vetendenek.

Üdvbzeljük tehát e napot, melly azon drága névvel

is, mellyet visel, ünnepévé lett a magyarnak; üdvbzeljük

mint kezdetét a müvészet egy új korszakának, melly, ha

rendeltetését megismervén, nemzeti irányban mozgand,

áldást terjeszt majd a hazára. Nagyságtok pedig, kikre

e kincsek órzése és kozhasznositása bízva van, nyújtsa-

nak kezet az iparkodóknak, s a müvészet újra és szebben

fel fog virágozni e hazában.

18
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BESZÊD AZ ACADEMIÁHOZ

HORVÁT ISTVÁN MBGTISZTELTETESE IRÁNT

TAR1ЧT0TT Jl-NIL'5 XV. MDCCCXLVI.

Mikor a haza olly férfiút veszt, k¡ a maga nemé-

ben rendkivúli tünemény volt, k¡ a tudományt új hódí-

tásokkal gyarapította , az ¡rodalomnak embereket nevelt.

s kincseket idézett eló a siket fold aknáiból, mikból ha-

bár neki magának nem jutott a szerencse tisztán kiválasz-

tani az igazság aranyát, de általadja azokat a maradék-

nak, melly elválasztandja ezt a salaktól, midón a jelentól

még megtagadott eszkozbk birtokába jutandott: mikor

a baza illy férfiút veszt, illó, hogy ajó honfi részvéte-

lét szóban és tettben bizonyítsa, semmi tekintetek által

nem engedvcn magát a hála adójának lefizetésétól visz-

szatartatni .

Оnok érezni fogják, tisztelt társaim ! kire céloznak

szavaim, érezni fogják, hogy a férfi, kinek vég bucsu-

szót akarok mondani, s ohajtom hogy velem együtt mond
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jon minderi tagja e tisztelt gyülekezetnek, nem más, mint

ki még ez órában fog az brbk nyugalom hideg ágyába

letétetni, Horvát István. Nem hivatalbeli kotelesség szó-

laltat meg ma, mert ó társunk ez intézetbeu nem volt,

lenni nem akart: hanem hazafiùi nem kevesbbé szép, és

kegyeleti nem kevesbbé erós, kotelesség. Társunk nem

volt: nem mintha azok, kik ez intézetet alkoták, érde-

meit és tehetségét az igazságosnál kevesbbé becsülték

volna : mert hiszen Horvát István ez academia elsó szer-

kezete szerint az ót kétségtelenül illetó helyre be volt

általok iktatva, hanem egy szerencsétlen félreértés fosz-

tott meg bennünket tôle, ót pedig azon a jóravaló ke-

belnek drága társi viszonytól, melly brbmeinket megket-

tózi, fájdalmainkban pedig engesztelóleg osztozik. Tár

sunk nem volt: nem mintba azok, kik ez intézet céljai

valósításával meg voltunk bízva, ót újra megnyerni nem

igyekeztünk volna : mert Horvát István e tekintetes aca

demia által tiszteleti tagsággal volt kitüntetve, melly, ko

telesség reá rovása nélkül, csaka becslés kifejezése volt,

s ujabb bajok, egyesek surlódásai birák reá, hogy e

testület kéznyujtását újra el ne fogadja. És így külon

futottuk pályánkát, mi nála nélkül, és ó nélkülünk: s

a választó fal, melly koztünk emelkedett, az esztendók-

kel лem roskadozott, hanem mindinkább emelkedett s

erósbült. De most, urak, midón hazafiúi fáradalmainak

terhe alatt végre bsszeroskadott maga, midón áldozata-

ként azon megfogyhatatlan munkásságnak, mellyról csak

a haldoklás kínos vég szaka ejthette el, élete is meg-

szúnt, osszedólt e választó fal is kozte és koztünk, s

hozzánk nem illik emlékezettel birni azon saj nos idegen-

ség számára, mellyel míg élt, ez intézet iránt viseltetett.

18*
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És tudom, és nem szabad egyebet feltennem e tiszte-

letre méltó testületról, mint hogy abban egyéb emléke-

zet, mint rendkivúli érdemei s rendkivúli eróié, nem él;

s bizvást merhetem kegyeteket felhívni: tiszteljük meg

64 halála után úgy, mint legszivesb társainkat szoktuk,

kik soha tólünk el nem fordultak, kisérjük elfáradt te-

temeit a vég nyugalom helye felé, s engeszteló áldozat-

ként hintsünk egy pár gbrbngybt koporsója folébe !

Engem, Tekintetes Társaság, e kozbnséges érze-

tén kivúl a tiszteletnek, mellyet tóle igazságtalanság nél-

kül meg nem tagadhatunk, még egy más, a hála és ke-

gyelet érzése is tol, kisztet, hogy e kérést intézzem mind-

nyájunkhoz. Sokan ülnek t. i. e székeken korúltem, kik

vagy barátság, vagy tanács és felvüágosítás segedelmeit

vevének tóle éltében; de szívesen vallom, hogy nem is-

merek senkit, ki tóbb hálával érezheti magát iránta le-

kotelezettnek, mint épen én: és így bocsánatot, hogy

ezért is én ragadom meg a szót, s megelózom azokat,

kik ugyan ezt teendették volna: hogy megelózom talán

akozérzést, melly felkiáltandó vala: Indúljunk, és ki

sérjük ót vég nyughelyére. Mert nem feledém én soha,

nem a vita keserú éveiben, nem azután, s nem fogom

soha, hogy Horvát gyenge korom óta, mikor én a te-

kintélyes férfiu elótt hivatást még nem bizonyított kezdó

valék, nekem jóakaró barát, tanácsló, oktató, buzdító

volt; hogy én irányomban tóle tomérdek segedelmet vet

tem; hogy ó nekem drága idejéból órákat, napokat, sót

éjeket is ajándékozott kétségek oszlatására, a tudomány

homályos vidékein útba igazításomra , új utak megnyitá-

sára: nem feledém ezeket soha, s ha az erélyesb ifju-

ság napiban nem érdemelt sérelmek onvédelemre, s az
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igazság tudatában keserú onvédelemre toviseltek is: fáj-

dalmat éreztem mindig, mikor mesterem s egykori ba-

rátom ellen kelle fegyvert forgatnom. A férfiuság évei

azonban meggyógyították a sebeket, s most, a halott

ágyánál, csak szellemi jótéteinek képe lebeg elóttem.

S illy helyzetben, Tekintetes Társaság, a kegyelet

parancsainak is hódolok, midón e helyt Horvát István

megtiszteltetése mellett szólok. Mit tett Iegyen a nemzeti

becsület s a nemzet szent jogai mellett, mit a historia

íelderítése , mit külbnbsen régiségünk ismerete s irodal-

munk torténete korúl : e percben sem idó sem elég nyu-

galmam bár futólag szóba foglalni, de nem is szùkséges :

Önok azt tudják mindnyájan, s a nélkül, hogy minden

tanait aláirnák, becsülik, méltatják, mint nemeslelkil,

elfogulatlan, mívelt férfiakhoz illik: s azért nincs hátra

egyéb , mint hogy a Tekintetes Academia hatarozatot

hozzon, melly szerint e gyülés befejeztessék , jelen levó

minden tagjai a gyásznak házához siessenek, s a koz rész-

vét népe kozé elegyedvén bizonyítsák, mikép az érdemet

falainkon kivúl is, s mint barátinknál, úgy azoknál is,

kik tólünk szívoket elfordították , becsülni mindenkor

készek vagyunk !



XVI.

MEGNY1TÓ BESZÉD

A K1SFALUDY-TÁRSASÁG T1ZEDIK KÔZ ÜLÉSÉBEN

ГШ. VI. «DCCCXLVtt

Nagy tekintetú gyülekezet! Immár tizedszer látja

magát a Kisfaludy-Társaság koz üléseiben szép számu

vendégkoszorú részvételével megtisztelve : tizedszer nyí-

lik alkalma évenkénti munkálódásairól a kozonségnek szá-

mot adní. Tíz év olly idószak, melly alatt bármelly tes-

tületnél a cél becsének, a választott eszkozbk helyessé-

gének s a társulat buzgósága s képességének be lehet.

sót be kell, bizonyodnia, bogy hosszabb életre igényt

tarthasson. Ha intézetünk e három pontra nézve onámí-

tas és elbizottság nélkül úgy felelhet magáról, bogy a

részvevó kozonséget megnyugtatbassa : új kedvvel foly-

tathatja a megkezdett pályát, s pirulás nélkül kérbeti fel

az ügy barátit, hogy 6t tettleges pártoláa által tovább is

segéleni buzgólkodjanak. Lássuk!

Érezzük mindnyájan , nagy tekintetú gyülekezet,

miképen a realismos . vagyis az anyagi , a kozvetlenül
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gyakorlati irány tudomány- és müvészetben, élet- és er-

kolcsokben , nálunk is a szellemi és kozvetító irányon

túl kezd kerekedni. Nem szándékom a kettónek becsét

ez úttal részletesen latolgatni, sem meggyózódésem az

utóbbit az elsóbbnek rovására emelni : haaem igenis ki-

mondanom, mikép mindenik egy lényeges tényezóje az

emberi müveltség- és boldogságnak. M(g t. i. a szellemi

irány elmét és érzeményt nemesítóleg hat, és az ember-

ben a magasb emberit, azt, mi ót az istenség képébez

hasonlatossá teszi , fejti és képzi ki : az alatt a realismus,

a tudományban is kozvetlendl gyakorlati irány, csakugyan

az anyagi jólét szükséges feltétele, s mertatesti szüksé-

gek által nyügzbtt szellem soha eró- s brbmteljesen nem

emelkedhetik : az anyagi jólét viszont múlhatatlan felté

tele egy felsóbb kiképzódhetésnek. Azért a müveltség,

melly az ész és szív arányos fejlettségét s egyszersmind

oszhangzó baráti frígyét tünteti Tel , a világtbrténet tanu-

sága szerint állandóan az anyagi jóléttel szbvetkezve mu-

tatkozik: szegény népnek mindenkor csekély a múvelt-

sége, és hol ez, csekély a boldogság is: az a nemesb

tudniillik, melly az állati szükségek betoltén túl, szel

lemi élvekból szülemlik. Bersúljük tehát ama tudomá-

nyokat, miknek elhivatások : egykor a halandók nagyobb

számát az élet koz javaiban részeltetni : ók ez arányban

fognak állati pangásukból kibontakozni, s eszkozbkben

gazdagodván, felsóbb, emberibb élvekre képesülni; de

az istenért ! csak is eszkozbknek tekintsük, lépcsókül egy

magasb müveltséghez, s ez által nemesebb boldogsághoz,

mellynek dajkái azon tudományok, mik az emberrel az

embert és ennek magasb érdekeit ismertetik meg , s

a szépmüvészetek , mellyek azokat a szív kertébe ültetik
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által s oltjak be. £ neme a müveltségnek az , melly a

régi egyszerüségéból kikolt világnak, koztársaságban úgy

mint családéletben, olly tagokat nevel, kik anyagiság- és

testiségben el nem sülyedve, nemesb erkolcsiség malasz-

tait terjesztenek magokra, bnnbneikre s az egészre.

S miért ezeket itt, midón intézetünk céljáról kelle

szólanom? — Mert e cél nem egyéb, mint egyikét e

szellemi tényezóknek , a szépmüvészetek azon seregét

t. i., miket szóló müvészeteknek Devez a széptanár, ha-

zánkban ápolni . s általok nem egyedúl a csínosodást,

melly a társadalmi formákban nyilatkozik, hanem a valódi

múveltséget is dajkálni, melly az érzeményben és jel-

lemben termi meg arany gyümolcseit. £ cél pedig, nagy

tekintetú gyülekezet , nem volt-e méltó egy társulat ve-

zércsillagául tüzetni ki?

De belyesen valának-e választva eszkbzeink? —

Szépmúveket testületek nem hozhatnak e\6: illyek minél

nagyobb becsben elóhozatására kelle tebát hatni :

széptani elmélet által, azon a tbrténettól megterméke-

nyített bolcsészeti bsmeretek terjesztésével t. i., mik nél-

kül mai nap — midón múvelt emberiséghez szól — koltó

és szónok, ha lángészszel áldatott meg a természettól,

szerencsés naturalista lehet, demúvész nem; — széptani

birálat által, melly a jeles példányoktól elvont torvények-

bez méri az irodalom termékeit, kimutatva a szépsége-

ket a szépérzék múvelésére, sahibákat, azok kerülése

végett; — jutalom melletti feladások által, hogy irányo-

kat túzve ki, egyes vidékeit a müvészetnek múveltesse, s

szunyadó eróket munkásságra koltsbn; végre szépmú-

vek kiadása által, hogy mi jeles elméktól elóhozatott,

minél inkább terjedjen és gyúmolcsozzbn.
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Ezek a választott eszkotbk, tisztelt kozbnség! és

nincsen egy is, mellyet intézetünk ez évtized alatt ne

munkáltatott volna. A széptani tanulmányoknak is van-

nak régi tekintélyú codexeik, miket nem egyedûï torté-

neti tekintetben kell ismerni annak, ki a szóló müvésze-

tek korúl sikerrel akar forgolódni, banem sok részben

mind e korig felül nem haladott jelességokkel olly alapot

képeznek, mellyról vevé kiindulását az egész széptan,

mellyre hivatkozik minden múvizsgáló, mellynek ismerete

nélkúl csonka és hézagos a tudomány. Irodalmunk ezek-

kel mind eddig nem bírt, vagy nem olly alakban, mint

kor és nyelv kovetelheték. És így intézetünk eszkozlé-

séból és tagjai szorgalmából koz kézen vannak immár

Aristoteles, Anaximenes, Longinus, Horác, Boileau,

Pope ebbeli remekeik, legnagyobb részt a szükséges ér-

telmezó készülettel kiállítva; készülóben pedig Quintilian.

Ezeken kivúl Évlapjaink sok rendú széptani tárgyak meg-

vítatását hozák ; kilenc széptani kérdés pedig pályára

bocsáttatván, huszonbt munkát idézett eló, mik kozól,

ha mind nem felelt is meg a kivánatnak, de vannak koz-

tok jelesek, s van tbbb ollyan , melly legalább egyes

világsugarakat hint a kitúzbtt kérdésekre. De az elóállí-

tás mezeje sem maradt parlagon. Nem kevés eredeti mú

keletkezett intézetünk kebelében, készültek jeles múvek

fordításai is, s mellózve Platont, Catot s Foscolo Hugo

europai hirú múvét, Hellen Konyvtárunk egy régen ér-

zett hézagot kezdett pótolni, mellyben Aesopot, Pytha-

gorast és Isocratest adtuk, Sophoclesnek egy része kész,

s nem sokára Euripides s az Authologia is megindul. Ju-

talmak utján pedig egy ízben a múvészi torténetrajzra

fordítván a figyelmet, tizenhat vetélkedó túnt fel a pólyán;
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a koltói téren pedig, tizenegy versenyen, bszvesen tbbb

mint kétszáz mú jelent meg, mellyek kozt. sok gyenge

mellett, a koltói beszély tobb nemében s ezek kozt a

víg eposéban, ugy a satirában, becses múveket is esz-

kozoltünk. S nem csak ismeretes, de számos oll y baza-

fiak is túntek fel e versenyeken , kik elószor bocsátkoz-

tak vala az irói pályára, s azota rajta becsülettel meg is

álltak. — Kiadásaink is szép számra gyültek. Már em-

lített gyújteményeinken. úgy tobb jeles irókon kivúl,

kik a társaság tekintélyének pajzsa alatt láttak világot:

valamint a szépnem érdekes olvasmányaul szolgáló Re-

génytáron tul , saját népünk koltészetére is fordult az

intézet figyelme, s lelkesen segítve számos hazafi által,

szorgalmas titoknokunk hálára méltó fáradozásai mellett

tetemes gyújteményét bírja most irodalmunk népdalaink-

nak, melly nem várt gazdagságban és nem sejtett becs-

ben tünteti fel ez eddig csak alig ismert nyilatkozását

népiségünknek. — Egy neme munkálatainknak csak ké-

són lépbetett életbe, de folyamatban van immár ez is:

aszéptani birálat, egy külbn megbizott választmány gond-

jai alatt: s intézetünk bízik, bogy el fog ismertetni, mi-

kép itt is nem egyéb mint az irodalom java vezeti a ke-

zelóket; valaminthogy eddig is azon két nagy elv. melly

oltalomba vétetett, nem egyéb, mint egyfelül a koltészet-

ból lassanként kiszorítani azon módot, melly az irányt

túl emeli a múvészeten; másfelül kiszorítani azon, a kol-

tészettól idegen, eszkozbket, mikkel a magát immár túl

élt s megujulás után minden áron torekvó francia kolté-

szet nem csak az angol , német és spanyol , hanem a

magyar múvészetet ¡s immár megvesztegette.
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S íme rovid átnézetben az, mit intézetünk egy év-

tized alatt tett, inditott vagy megkezdett. Kevés, két-

ség kivúl, a teendók halmazához képest: de mi bízunk

a kozonség méltánylatához, bogy tekintvén a felette kis-

ded anyagi erót, melly intézetünknek rendelkezésére fill,

részvételével ezen túl is pártolni fog; valamint a Kisfaludy-

Társaság sem feledi , hogy mérsékelt hatásának nagy

része azon buzgó bazafiakat illeti, kik azt adományaik

és ajánlataikkal koronként segíteni eddig is nagylelkúek

voltak, s kiknek társasági életünk ez elsó szakjának vé-

gén ezennel a legforróbb koszbnetet nyilvánítom.
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FÔLD1 JÁNOS HATÁSA A SZÉPIRODALOMB AN.

OLVASTATOTT A SZERZÖ tÉPÉREN HADHAZO.I, TÜLM SIMA FELKTT,

«ПК VI. П. DCCC. Util.

Nagy tek i nietú gyülekezet! Lugossy József úrnak

irántami megbecsúlhetetlen barátsága nyújt nekem al-

kalmat, habár csak a távolból, részt vennem egy baza

fiúi ünnepben, melly nem tiszteli kevesbbé azokat, kik

általa egy rég elhúnyt nagy érdemú férfiú kbltói végin-

tézetét teljesíteni kivánják, mint magát e férfiút, ki ko-

zel fél századi feledékért e napon olly fényes elégtételt

nyer. Mert ha érdem a haza javát akár a kozélet moz-

galmas terén, akár a tudomány gyümolcskertében, ma-

gányos éjeken át hú virrasztással munkálni : valóban ér

dem azon, csak szép lelkeknek saját, kegyelet is, melly,

midón a tett emberének emlékezetét az elsülyedéstól meg-

óni ügyekszik, kedélyes melegével az itt ottrejló csirákat

is kibontakozásra segíti. Önbk is, tisztelt gyülekezet, br-

vendjenek szép kezdeménybknek', mert midón Fbldi sír
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jára e rég obajtott ákászt ültetik, ki tudja, hány leendó

érdem magvát segítik dúsabban és vidámabban kikelni.

Foldinek egynél tobb igénye van arra, hogy neve

tiszteletben fentartassék. O atyja a magyar állattannak,

melly korúl érdeme halhatatlan ; mint nyelvész alapot

nyújtott a „debreceni" néven olly nagy befolyásuvá lett,

elsó tudományos magyar nyelvtannak; a szépirodalom-

ban, mellyet bár mellékesen tïzott csak, egy új iskolá-

nak ha nem alkotója, de elsó indítványozója volt. Avatott

kéz festette Önbk elótt a természettudóst és nyelvtanárt;

nekem azon brbm jutott, Önbkhez. habár csak képvi-

seló által, a koltórül szólhatnom.

Mindnyájan nem lehetünk mindenek egyben. Foldi

a tudomány emberének születve , sem gazdag képzelem-

mel , sem a szív nyelvével nem áldatott meg ; s azért

koltói kisérletei , mellyeknek legrégebbike tudomásom

szerint 1781 -be szolgál vissza, a forma érdemén túl nem

emelkedtek. Néhány dal , néhány utánzat és Cordítas

Horác-, Catull- és Anacreonból, egy pár nyaláb verselt

rejtvény : ennyiból áll, mi tóle г mezón világot látott;

mert Gellertból vett Lucindája , az elsó énekes játék

melly nyelvünkon készült, kéziratban maradt. Nem ezek-

kel hatott tehát ó koltészetünk elómenetelére : hanem

hatott tanai által , mellyek újak és helyesek voltak egy-

szersmind, s miket nem csak az idószaki sajtó utján tett

kozzé, hanem rábeszélés és buzdítással terjcsztett, s azok

által, kiket nézeteinek megnyert, életbe is léptetett. A

formák , miket Foldi koltészetünkben divatozva talált : a

régi négyes stropha volt, mellyet Horváth Ádám el nem

csüggedve pártolt; a páros alexandrinusok, mikkel Bes-

senyei Gybrgy tort utat egy nag\ javításnak; a hlrhetet
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len tizennégyes, mellynek hóse szinte Horváth Adám:

a latin iskolának a classicai nyelvektól vett mértékei és

formai ; s végre a leoninus szertelenségek, mik a két

sarkot, a classicai schemákat s a rímet, kapcsolták bssze.

A dalforma ezek mellett csak ritkán merult fel. Illy ál-

lapotok kozt életkérdés feloldása volt külbnbsen lyránkra

nézve, de a koltói nyelvre visszabatása által egész kol-

tészetünkre, mit Foldi mert. Ó t. i. az énekelhetóséget

múlhatlan kivánalomnak tekintvén, talán a németek pél-

dája által is serkentve, a mérték és rím osszekottetését

kezdte sürgetni, míg 1787-ben a Magyar Musában egy

külon értekezéssel álla eló „a magyar versekról." A latin

iskola embereinek erélyes fellépése, s rendszerok kizáró-

sága szükségesnek láttatá vele mindenek elótt a rímnek

védelmére kelni , s azt külfoldi tekintélyekkel is oltal-

mazni; de a mérték becsét sem tagadva, azt jellemze-

tességénél fogva ajánlotta is; és ajánlotta a kettónek ba-

ráti szovetségét. E mellett kiemelé azon szabadabb for-

mák szépségét, mellyekben mind a szótagszám véltozik,

mind a rímek sora szabadon játszik, mint 6 azt Lucin-

dában, állandó tekintettel a zeneszerzemény természe-

tére , megkisérlette. Eddig helybenhagyásunkat Foldi

tanától meg nem tagadhatjuk; s dicsérnünk kell, elv és

okosság tekintetéból, azon tapintatát, melly minden egy-

oldaluságtól távol, nem a meglevónek romjain, hanem

az ellentételek kozvetítésével igyekezett az új tan felvé-

telét keresztül vinni. Mindazáltal épen ez uton tortént

legnagyobb elsíklása is. Ó nem csak a mérték és rím

frígyét hirdette, hanem a schemák megrímezését is he-

Iyeslette, „mert tetszik," ugy mond: nem érezvén még

ekkor a két dolog nagy külonbségét, s hogy, míg a rí
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mes soroknak zenei léptekre vétele roppant lépés a szép-

ség fêlé, a schemáknak, mellyek már magokban teljes

zeneformák , megrímezése annál mélyebb sülyedés az

ízetlenségbe; hogy ezaszellemet eloló szertelenség egé-

szen hasonló a Berzsenyi festett szobraihoz, hol két egy-

mást szükségkép kizáró múeszkoz a természetnek egye-

dúl szép egyszerúségét megsemmisíti. De ez akornak és

divatnak tudva vagy eszméletlenúl tett engedély volt,

mellytól azonban, úgy látszik, Foldi maga eltért utóbb;

én legalább nem találtam jelét annak, hogy ó 1787-ten

innen a leonínusok kozépkori bálványának áldozott volna.

Az új tudományt, szinte a Magyar Musában, eló-

szor Horváth Adám, ama kornak egyik elsó rangu te-

kintélye, vette oltalma alá , a nélkül azonban , hogy

maga ez uton példaadólag járdalt volna. Hanem ó a rí-

mek elméletével egészítette ki a Foldi tanát: s e keüó

viszhangzott egyfelül a debreceni oskolában, hol Kovács

József fogta azt fel, s adta által ez iskola brbk dicsósé-

gének, Csokonai Mihálynak, bár salakjaival a maga íz és

íhlet nélküli lelkének, mellyekból ez csak nagy eróle-

szítéssel lábolhatott ki; másfelül Kazincy Ferenc fogé-

kony lelkébe hulltak e magvak, kinek, szépségi magasb

íhlettségével, sikerült, azokat koltészetünkben csakugyan

felvirágoztatni. És bár Kazincy az általa minden esetre

túlkedvelt Ráday Gedeonnak tulajdonítá az elsóbbség be-

csületét, s az új versnemet ez szerint nevezte el: mi a

koszorút tétovázás nélkül Foldinek nyujthatjuk. Tudni-

illik Foldi elsó kisérlete e nemben még 1782-ben látott

világot a pozsonyi Hírmondóban, midón Ráday ügyeke-

zetei tudva még nem voltak; és ismét Foldi az, ki, mint

láttuk, elsó hozta az értekezódés szónyegére a tárgyat.
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Ki határozhatja meg most, tbbb mint hat évtized elmulta

után , nem Foldi példája nyerte-e meg Kazincyt , sót

magát Rádayt, ez ügynek; de azt bizvást állíthatjuk, bogy

azon sok szépségek, miket Csokonai fejtett ki nyelvünk-

ból, s mik koltói dictiónkra nézve elveszthetetlen brbk-

ségünkké lettenek, nagy részt Foldi tanának, Foldi pél-

dájának, Foldi buzdításainak koszonhetók.

Másik érdeme ünnepelt elhúnytunknak a nyelvet

illeti. Volt idó, midón eretnekség vala ót e részben ol-

talom alá venni, mert olly criticai tekintélyek tortek fó-

lbtte pálcát mint Kazincy és Kolcsey, de kiket nem úgy

tisztelünk, ha vizsgálat nélkül hangoztatjuk vissza itéle-

teiket. Azóta Iecsillapultak a szenvedélyek, s a független

szó fogékonyságra tarthat számot. Vádoltatott Foldi pu-

rismusért , vádoltatott a nép nyelvéhez ragaszkodásért,

megrovatott a szoros fordításnak általa védett el ve, meg

izlése miatt, melly míveletlen volt. De mellyik nézet jó

vagy rosz minden helyzeteiben az irodalomnak? s melly

bún vagy érdem egyiránt bún vagy érdem minden konll-

mények kozbtt? Azt is, ezt is a viszonyok határozzák

meg. A mult század kevés eredeti fót mutat fel az iro-

dalomban. A régi classicismus , és az új, t. i. melly

Franciaországban annak tartatott, tekintetével olly mér-

tékben hódította meg szellemeinket, hogy alig mert itt

ott s néha néha egy irónk szabadon, saját szárnyain, re-

pülni. A deák nyelv az ország nagy részében kitolta a

magyart férfiaink társaságából, a francia sa németugyan-

azt a nók, sót a vegyes társaság ajkairól: ez által kor-

csosulásnak indult nyelvünk az irodalomban is viszhang-

zott, s annyival inkább, mert fejletlen nyelvtudományunk

a mételynek gátot nem vethetett. Illy állapatok kozt.
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midón a fordított munkák valóban lényegéból kiforgatott,

¡degen zamatú nyelven szólottak; nem valóságos jótevóje

volt-e az nyelvünknek, ki e korcs irány visszatolására a

népnél csakugyan romlatlanabbul megmaradt, s legin-

kább fúzéseiben ósi sajátossáj>ához kozelebb álló, nyelv-

hez utasított? ki az elharapózott tarkasúg ellenében a

purismust sürgeté? S ha ó egyoldaluságba bukott: vaj-

jon mikor lelték meg a küzdó szélsóségek rbgton az igaz-

nak kozépvonalát? Sót nem természet torvénye-e az,

melly épen szélsóségek kbzvetitése által létesíti céljait?

Ha Foldi s a vele együtt annyira korholt, lenézett, ki-

gúnyolt debreceni fél ahoz is ragaszkodott, mi saját de

nem szép, s azt is elutasítá mi idegen, de szép és

szükséges volt: a másik íél nem volt-e viszont hajlandó

a saját és szép folott elsóséget adni néha az olly idegen-

nek is, mi sem szükséges, sem szép nem volt? A kel

lern istennói , igaz , inkább e félen állottak: de épen

czért annál szükségesb volt az erélyes ellenhatás; s most,

midón a küzdelem megtalálta a kiegyenledés nyugpont-

ját, nem kevésbbé tartozunk hálúnkat leróni annak, ki

azt, mit megtartani jó, sót szükséges valu, az alapot

tudniillik, megtartani olly híven igyekezett, mint ki végre

is ez alapon, bár bnteremtett anyagokkal, épített tovább?

Hasonlókép kell tekintenünk a forditási elv kérdé-

sél. Bacsányi még 1787-ben felszólalt a szoros, Péceli

két évvel utóbb a szabad Corditas mellett, melly erede-

tiét rovidíti, bóvíti, változtatja, mint az az egész hatá-

sának inkább látszik kedvezni. A tbbbség, Péceli ragyogó

példájára, az utóbbit, a konnyebbet, vagy annak lát-

szót, kovette. De hány forditónk volt illy szabadságra

tudomány, szellem és izlés által megbivatva? Foldi, eli

19
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jesztve a mindennapi példák által, a szorosan-hú forditást

pártolta még olly megbivatott tehetség szabadon-hú módja

ellen is, millyen Csokonai volt, s így újra tulságban lát-

juk. De csoda-e, ha a szabadosság túlszigort idéz eló?

Egyébiránt a nézetekben nincs változhatlan megállapodás.

Harminc évvel utóbb Kazincy, sót a mester szavára Kol-

csey is, hasonló elvet vallott. És illy társaságban, tisz-

telt gyülekezet, Foldi árnyékának nincs miért pirulnia.

S mert én a Foldi s felekezetének ez igyekezeteit,

habár esak átmeneteli nyilatkozásaként a nyelv életének,

olly melegen üdvbzolhetem : nincs okom az igazság sé-

relmével ót olly tulajdonnal felruházni, mellyel nem birt.

Izlés embere, a gyakorlati, az elóállító izlésé, Foldi,

igen is, nem volt. Erról meggyózódhetunk csak azon

egy leveléból, mellyben Gsokonainak ismeretes blumau-

eri ódáját birálja. De ót élte pályája nem oda helyezé.

hol a formаk nemesednek; s így megérdemli, hogy o

kérdés vizsgálatát megszakasztva , e mai nap csak érde-

mei számára legven emlékezetünk, s pedig annál inkább.

mert a melly hatással a szépirodalom mezején volt for-

mákra és nyelvre , azt hálátlanság búne nélkül el nem

ismernünk tobbé nem szabad.

És így hadd merúljon le az anya foldbe, melly tisz-

teletes hamvaidat fedi, ez ákász, kinek ¡Hatos árnyában

hosszu álmodat alhatni ohajtád. Feltúnt azon emberi szú-

zad, mellyet tanítvány barátod, lelke nyugtató reményé-

ben, ránk derülendeni jósolt, s az nem fogja engedni, hogy

kinek dicsósége e sírkert határait besugározza, szívének hite

a maradékban megcsalódjék. Te pedig virúlj és illatozz.

tavasz fris gyermeke, és susogásod szellemhangjai a ke-

gyeletesemlékezet hálaszavait vigyék megnyugvóporaihoz.
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GYÁSZBESZÉI) BACSÁNYI JÁNOS FELETT.

TARTaTOTT Al ICAtiEMIARAN. AUGUST. V. »DCCCXI.VII.

Még egy férfiú élt, Tekintetes Academia, azok ko-

zól, kik hosszas álmából új életre ocsúlt nyelvünk és iro-

dalmunk bolcsejét virasztva s apolva álltak konil ; ki kol-

tói és criticai munkálatival a serdüló mozgalmat táplálta

s vezérleni segítette, s kinek megengedtetett ujjá-születé-

sünk egész nagy folyamát nyelvünk királyi székbe ülteté-

seig vigyázó szemekkel kisérhetni: II. József nagy kovet-

kezésú korának egyetlen maradéka, Bacsányi, úgy hittük,

még él. Neki a Tekintetes Academia kegyeletes üdvbz-

letét megvinni, vele a múltnak büszkító, a jelennek biz-

tató, a jovánek, ha istenünk is úgy akarja, mind ezeknél

szebb koráról még egyszer szót váltva , a fájdalmak s re-

mények díjában élte alkonyát bizodalommal deríteni fel :

19*
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magam iránt pedig megengesztelni az aggastyánt, kinek

több mint huszonot év elótt, a jó ügy érzetében élesb

megtámadásommal mint ifjuságomhoz talán illett; utóbb

pedig pályajának ószinte és egyenes, bár méltató, meg-

itélésével újra magamra vonám neheztelését: hozzá indu-

lék kevés napok elótt számkiüzetése helyén, és—sírjához

ntasíttatóm. Május tizenkettedikén telt be második eve

immár, hogy Bacsányit nom honi foldbe takaríták, nyu-

galomra, mellyet ez életben nem talált.

Intézetünk tbrvénye parancsolván , hogy emlékeze-

tét, mint kit a Tekintetes Academia választásával meg-

tisztelt, e korben ünnepeljem, teszem azt ma, s teszem

nem pusztán hivatalos kotelességból , hanem szívem osz-

tonéból is, hogy azzal irántam legalább árnyékát békél-

tessem meg; teszem végre, mint mindig, az igaznak szi-

gorú tiszteletével : nem tarthatván , hogy ezzel az elvált

szellemet, ki a fold rbgeit Ierázván tiszlábban lát és esen-

desebbun érez, újra megsértsem.

Bacsányi JAnos Zalának Tapolca mezovárosában

1 763-ban született , május 1 1 . Elsó kiképzését Veszp-

rémben és Sopronban vette ; a bolcsészetet a post i

lyceumban, a torvénytudományt a Iiudáról épen akkor

ide szállított egyetemben tanulta. Noha etestület a nem-

zeti mozgalmaktól akkor még távolabb a lio tl, mintjelen-

nen, de a hazai becsület iránt olly érzékeny Horányi

nem csak brvendó figy elemmel kisérte a magyar irodalom

ifju erólkodéseit, hanem buzgóságát korúllevóire is elter-

jesztette: minélfogva leginkább neki koszbnhetjük , hogy

az általa mások felett kedvelt Bacsányi legféltóbb kin-

csünk szeretetére, sót mívelésére, olly korán follelkesült.
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Ehez járult ugyanó-általa a húsz éves ifjunak a lelkes

Orcy István mellé jutása, kivel a hazai torvényt gyakor-

lotta. Az Orcy-ház nem sybarita nagyok kéjtanyája volt,

lakói szivét a külfoldiskedés mételye meg nem veszte-

gette : patriarchai feje Orcy Lórinc, honának a hadi és

polgári pályán valóban dicsó fía, a nemzetiség buzgó

ápulója, irodalmunk terjesztóje s mívelóje egyszersmind.

Illy kornyúletekben lobbot vete Bacsányi túzlelke; az itt

ébredt és táplált érzések hagyák huszonegy éves korá-

ban immár megszületnie elsó munkáját, mellyben lelke-

sedve és lelkesítve Poléleszté azon hadi tettek emlékeze-

tét, miknek nemzetünk fenmaradását koszoné s bajnoki

bírét, s példázva és buzditva serkengeté azt a nemes

ósok kovetésére. Koltói szárnyai megkisértésére is Orcy

bsztbnzései és példája bátoríták. Irodalmunk terén ak-

kor érte el a francia irány, mellynek tehetséges képvi-

selóje Bessenyei Gybrgy volt, tetózését; e korúl csopor-

toztak Teleki Ádám és Barcsai, Orcy és Ányos, majd

Báróci, Gziriék, Péceli segyebek; a formák tisztúltak, a

nyelv határozottságra, a szellemek tartalom után Lbre-

kedtek; másfelúl az iskola emberei, Molnár és Baróti,

Bájnis és Bévai, a régi classicismust kezdék a franciások

ellenébe állítani ; s alig vergódék e felekezet túlnyomó

hatásra, azon irány is érvényességre tort, melly Foldi és

Bádaitól vette a Iokést, s Kazincy és Daykában lelte

szerencsésb mívelóit. Illy helyzetek kozt Bacsányi azzal

tanusítá critical szelleme felsóbb természetét, hogy nem

eskve egy felekezet kizáró elveihez is, mindent hasznára

fordított, mit egyik vagy másik a koltészetnek nyujtott.

Nem sokára csakugyan tágasabb tér nyilt neki is. No
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vendékének balála után tudniillik, Orcy Lórinc kozben-

jártára Kassau a kincstari igazgatóságnál alkalmazást

nyervén, Baróti Szabóval és Kazincyval a „kassai magyar

társaságot" alkotá, melly munkáit a „Magyar Museum-

ban'- rakta le. En nek tapintatos vezérlete Bacsányi ér-

deme, ki azt akkor is az irodalom szükségei érdekében

folytatta, midón Kazincy a korbôl kilépvén, külon ms

gara inditá meg Orpheusát; s folytatta mind addig, míg

1793-ban, elhírhedt versezeteért, mellyhez még vissza-

térek, kénytelennek látá magát koz hivatalát magánossal,

Kassát Nyitraval cserélni fel. Bacsányi e negyedes irás-

ban mint itész és koltó lép fel. Elsó volt ó itt, ki a

nyelv szabályosságát vítatta, a múlorditás ügyét tudomá-

nyos viszgálat tárgyavá tette, némelly jelesb irókat be-

hatóbban igyekezett méltatni, Miltont Rájnis ellen oltal-

mazta, Ossiánt kozénk bevezette. Kolteményei még ek-

kor csekély becsúek, de nyelve bennbk nem kevésbbé

tiszta, férfias, cikornyátlan, mint folyóbeszéiben. Egy

rbvid, de tomütt és hatályos versezete, mellyet „a fran-

ciaországi valtozások" 1789-ben fakasztottak belôle.

mutatja bogy, ha minden egyéb kolteményeiben gyen-

gébbnek mutatkozék, nem koltói érzés, nem lelkesség

hiányzott nála, hanem tárgy. A magyar Musa t. i. még

akkor szinte kizárólag bázi érzésekkel s maganos viszo-

nyokkal bíbelódott, a kor állapotjaiba, az életbe és tor-

ténetbe kitekinteni nem merészelt. Bacsányi merte ezl,

talán legelsó, midón említett sorait*) zengedeztette.

*) Magyar Museum, II. köt. 56. I.
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És itt találkozunk vele elószbr a politicai nézetek meze-

jén is, mellyen olly szomorú nevezetességre volt jutandó.

Látjuk hogy a kor beteges állapotjai s ehezképest bete-

ges mozgalmai nem kerülék el éber lelke figyelmét,

hogy 6 azokat legmélyebb jelentésokben fogta fel, s jos

lélekkel látta elóre azon borzadályokat, mikkel a francia

nép a maga s az emberi nem lorténete lapjait be volt

fertóztetendó. Látjuk, hogy azon búnok, miket a meg-

aggott Europaban azok, kik népeik atyjai tartoztanak

lenni, szegény gyermekeiken folyvást és szünet nélkül

elkovetének, kebelében mély undort koltottek; búnok,

miket XIV. és XV. Lajos hagyának utóikra, s miknek

példái e világrésznek nem egy vidékén gyomként bujál-

kodva, s nem a szabadságot, melly azokon tbbbé nem

létezett, hanem a koz erkblcsiséget megvesztegetve , a

társas életet hihetetlen mértékben elnyomorították; bú

nok, mik épen nálunk gerjesztének annál nagyobb utá-

latot, mennél kevésbbé volt illyesekhez szokva szemünk

olly királybáz szárnyai alatt, mellyben minden családi

erények mellett a becsületesség, emberiség s igazságérzet

a legs'.ebb frígyben díszlett, s melly épen akkor József-

ben és Leopoldban a legnemesebb testvér- és fejdelem-

párt adá nem csak on népeinek, hanem az emberiség-

nek, a torténetnek. Illy felfogás adhatá Bacsányi ajkaira

azon erélyes szavakat: mellyek, midón három évvel

utóbb megjelentek, az Europában mármór terjedezó

forradalmi bajlamok korában, kényesebb értelmet olté-

nek, s szerzójbket más színben tunteték fel, mint mely-

lyet— becsületére legyen mondva — keble érzései még

akkor viseltek. És bár soba más ohajtások szivébe ne
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lopóztak volna! De makacs és hajthatatlan , a millyen

volt, nem nyughatott meg a sorson, melly e felszólalásaért

érte; s nem csak szivében hagyi vissza a bántalom tbvi-

seit, hanem a (rancia mozgalmak szerencséje nézeteit is

megvesztegeté. Nyilatkozásai azok felett, mik torténtek,

szabadok és bátrak valának, s Martinovïcsnak bizodalmat

adtak 04 is korúlvenni. Midón e nemzeti torténetünkben

bús emlékezetú bsszeesküvés Polfedezteték , annak feje

Bacsányi ellen ¡s vallott; ez visszautasította a terheló vá-

dat: de elhallgatása a tudottaknak, papirosai kozt lelt

némelly énekek, s leginkább bnvédelmében kifejtett el-

vei biráit olly itéletre bírák , mellynek súlyát Spielberg

bortbneiben esztendeig viselte. Ennek kiszenvedése után

a védtelen álló megtort kedély fejedelme jóságától kért

és nyert létezésének biztositást az udvari kincstárnál al-

kalmaztatásában. És most ismét régi szerelméhez, az iro-

daloméboz látszott visszatérni Bacsányi, szabad-léte elsó

jelét Л nyos munkái kiadásában adván, mikhez készületeit

még jóval fogsága elótt tette. De e megjelenését újra szünet

váltotta fel; és neve feledékbe kezdett sülyedni, minek

okát talán azon általános ellankadásban kereshetjük,

mellyet irodalmunk jelen századunk elsó tizedében mu

tat. Az elmék t. i. az Europát mind inkább mozgatott

nagy események által foglaltattak el, mellyek lassanként

majd minden népeket bizonytalan jovendó elébe vezet-

tek. Bacsányi is folyvást figyelmes észlelóje volt e moz-

galmaknak, érezte 6 azt, hogy nemzetének intézvényei a

kor'ülbtte napról napra fejlódó erók kozepett azt remény-

telen vénségre juttatják, miben ugyan nem csalódott, de

rsalódott annál súlyosabban azon módok korúl, mellyek
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tól annak megifjodását várni kezdé. S ez oncsalás tolta

ót másodszor is az orvény szélére, mellyból élte hajója

maradványait csak a viszonyok rendkivúli szovódései ment-

beték ki. A magyar nemzetnek nem lehet büszkcség nél-

kül emlékeznie az 1809-dik évre. Minél nagyobb volt a

vész melly királyunk koníl csoportosúlt , annál fényesb

tanuságát adánk a húségnek, minél sujtóbb a csapás

melly a koronára méretett, annál lelkesebb a szeretet.

A székesváros a kozellenség hatalmában volt, a biroda-

lom létele inkább, mint valaha, kérdésbe véve. Napoleon

felhivást készült bocsátani a magyar nemzethez, húségét

fényes igéretekkel megingatandó, hogy így az uralkodó

házat saját kebelében rontsa meg. Márton József vona-

kodott torvénytelen szolgálatot tenni a kényúrnak. Ba-

csányira esett a választás, hogy e felbivásnak magyar sza-

vakat adjon. Bacsányi tizenbt év óta a hazán kivül élvén,

szíve titkolt de el nem csillapult keserúségében nem hitt

a kbz érzés félre magyarázhatlan tanujeleinek : annál

vakítóbban hatottak reá Napoleon tündér szerencséje, a

francia állammesterség álnok fogásai : s elég gyenge volt

nemzete megujulását nem ennek csendes alkotmányos

fejlódésétól, hanem egy idegen zsarnok nagylelküségétól

várni. És elkoveté azt, mit ha bal meggyózódésnek el

lehetne is nézni, szivének, a fejedelme iránt hálára elko-

telezettnek, megbocsátani nem lehet. Kezet nyújtott. A

francia felszólítás, a magyar jellem ismerete nélkül szer-

kesztve, nem úgy hangzott, hogy magyar szívhez szólhas-

son; s azért Bacsányi nem forditója, hanem szerzóje lett

egy újnak , ama három nyelvú nevezetes iratnak tudni

illik, melly Napoleon nevében a pragmática sanctio basse
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tépésére szólítá a magyart. Megfoghatatlan vakság, bünós

elfogultság ! De a magyar jobban érté bivatását, mélyeb-

ben érezte esküje szentségét. A megyék nemes megve-

téssel tépték szét a lázító csábirást — pedig a király meg

volt verve. Bacsányi meggyózódhetett, bogy, ba a fel Гоr-

gatási eszmék egykor átmenó hatást tebetének is a hazá-

ban egyeseknél, a nemzet tomege általok illetetleu ma-

radt, s a vég, mellyet ez eszmék bn bolcsejokben értek,

e hagymázból kigyógyíták a leghevesebb kedélyeket is.

A bécsi béke lecsillapította e vihart; Bacsányi csábitója

szárnyai alá a francia fóvárosba menekúlt, hol egész a

párízsi békeig élt, melly ót is kiadta fejedelmének : ki

szigor helyett másodszor is nagylelküséget éreztetett a

megbukottal, s megengedvén, bogy francia kegypénzét

élte napjáig vonhassa , Lincben mutatá ki Bacsányinak

számüzetése túrbete helyét. És itt búzta ki társuuk élte

utolsó harminc évét, nemzetétól elidegenült kebellel, csa-

lódásai után is érzékenyebb az általa javaslott gyógyszer

visszautasíttatásaért, mint azon dicsó fejlés iránt, melly-

nek utján nemzete bn érdekét húséggel, becsülettel s

olly nyugtató sikerrel munkálja. Gsak a nemzeti nyelv

szeretete nem búlt el benne mind halálaig. S így, alig

múltak el a szenvedett viszontagságok elsó évei, vissza-

tért felhagyott irodalmi munkásságához. Régi szándéka,

a nemzet koltóit birólati kiadásokban feltámasztani, ismét

felmerúlt benne, s annál nagyobb tdzzel , mert az új is-

kola szerencsés bóditásai, mellynek élén Kazincy álla,

mind bnszeretetét sérték. mind aggodalmakat koltének

lelkében a nyelv tisztaságának fenmaradása iránt, melly

aggodalmakat nébány régi barátai, a levelezés megszakadt
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lonalát újra felfogván, táplálni serénykedtek. A dunántuli

felekezet emberei voltak ezek, a régi minervai kor, melly

Festetics Gybrgy védnbksége alatt folyvást nena csak

fenállt, hanem néhány új eróvel meg is szaporodutt. Mi

utan ez tbbb nagy név s kiváló tehetség dacára kevés si-

kerrel folytatta , rejtekben és nyiltan, apró csatáit, Ba-

csányi nézetett ki új megtámadóul , kinek tekintete s

egykor Rajnison vett diadalma, valamint Kazincy iránti

régi gyülolsége, sót helyzetének rendkivúlisége is, sikert

látszottak igérni zászlóragadásának. — S bekovetkezett

1820-ban az egy idó ota rebesgetett felkelés elópostája,

egy „a magyar tudósokhoz" intézett felszólitásban. Fa-

ludi kolteményeinek ügye, miknek beküldését szorgal-

mazta a felhivás, ennek csak egyik tárgya volt; a másik

egy a régibb magyar nyelv s irodalom érdekében az új

ellen viselendó háború izenése. Ezt kovette maga Fa-

ludi, kiadójának újabb vitacikkjeivel. A megtámadás,

bár minden név megnevezése nélkül , kozvetlen Kazincy

ellen intéztetett, s éles, heves és leszóló volt egyszers-

mind : de a keztyú sem a megtámadott által nem véte-

tett fel, sem a nagyobb kozonségnél viszhangra nem ta-

lált. Mert valamint az 1809-ki Bacsányi nem vala az,

kiiránt a hazafl rokonszenvet érezhetett; úgy az 1820-ki

sem az, ki 1789-ben meg látszott hivatva lenni, bogy

az irodalomban vezér zászlót lobogtasson. És így elma-

radt Gybngybsi István új kiadása, kit a linci számuzbtt

a Kazincy által feltámasztott Zrínyi ellen kivánt hadsorba

állítani; s б maga is jónak látta az ajánlott, de elkésett,

s el nem fogadott harccal végkép felhagyni. Még kétszer,

midón a szenvedélyek immár lecsillapultak , kereste fel
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Bacsányi hazáját, saját koltói múveivel; s tehetségének

becsületére kell megvallani, hogy nyelv es forma meg-

lepó haladásokat mutatott, sót hogy e haladás maga

Kazincy torekedéseit dicsóítette : de a világ , mellyben

a koltó mozgott, idegen lett reánk nézve, s a hang,

mellyen szólt, a szivekhez utját tbbbé meg нem találta.

Elkomorodva vonúlt tehát magába vissza az elutasított,

s valamint ó nem talált szeretetet a megifjult hazában,

ugy ez sem az ó kebelében. Hímzés nélkül kivallá ó ezt

azon keveseknek, kik ót számkivetésében koronként fel-

keresték, s bizodalmát megnyerni képesek voltak: ki

vallá, hogy, noba a fejdelem kegyétól folmentetését vár-

hatná, nem kivánja tobbé látni a hazát, melly ót elfelejté,

s olly pályáin jár az élet s irodalomnak, miken virágok

teremni nem fognak. S ezeket tudva, a Tekintetes Aca

demia ritka jelét adá kegyeletnek és nagylelküségnek,

midón a megujuló irodalom hajnalán szerzett érdemeket

az aggastyánban meg akarta becsúlni, s ót, midón nyolc-

vanadik évét betolté, választásával a haza színe elótt ki-

tüntette. E jeles 1erfia k egyértelmü üdvbzlete elmakacsúlt

kedélyére нem hatott; de a tett azért nem kevesbbé dí-

szesíti az academiát. Szerencsésb lett volna-e az éló szó,

foghattam volna-e én, ki külonosen is tárgya valék ne-

hezteléseinek, bizodalmas megelózés által ez idegenségét

levívni, meggyózni ót a felól, hogy ha külon utakon is,

de minden felekezet a kbz cél, nemzeti kincsünk breg-

bitése felé híven torekszik; hogy készantag elismerjük,

miként ez irodalmi forradalom nem volt salak nélkül, de

hogy e salaktól az idó kitisztítván bennünket, a nyert

aranyat orommel jó mienkül nem fogadnunk нem lebet;
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hogy e véleménytusával az elfogultság is megszünvén,

minden èrdem, s az ové is, méltató elismerést nyert;

foghattam volna-e hazánk elómenetele iránt megnyug-

tatni hazafi kebelét? Fájlalum, Tekintetes Academia,

hogy ezekre enmagamnak is biztos választ adni nem mc-

rek. De borsánatot kérhetnem tóle jól esett volna.

Ó pedig elment tólünk, s engeszteló szózatim elöl,

meghasonlott kedélyével, nem dísztelen, de kevessé br-

vendetes emlékezetet bagyva maga után. Hazafisága tud-

niillik forró volt, de igyekvései a polgári és irodalmi té-

ren szerencse nélkül, mert az eszkozbk balul választva.

S a sikertelenség okát soba nem nézeteiben, mindig л

hazában keresvén, szeretetének tárgya, tárgya volt ide-

genségének is. Egy saját rendszerét a boldogitásnak

szótte magányában szelleme, és soha magával nem tisz-

tában, soha eszméi s érzéseivel nyugpontot nem érve,

nyolcvankettedik éveig hordta a szeretet és harag terhét.

meg nem gbrbedve alattok büszkeségében , de nem bol-

dogúl mint az, ki fejét elért cél után kivítt borostyánokrn

hajthatja le. S így közte s a sors kozt a számolás kie-

gyenlíttetett. Azért nekünk, feledvén tévelyeit és vélkeit,

kotelességünk kimondani, hogy addig, míg ót onrsalás a

húség utjáról le nem tántorítá, s emit kizárólag az

irodalomnak szentelé, mind éles elméjével, mind buzgó

munkásságával a koz tiszteletet megérdemlette. Ennek
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a Bacsányinak árnyéka fogadja tehát bucsuszónkat a ta-

volból : nyugodjék elfáradt teteme csendesen a nem honi

foldben, g ha holtakboz az élók szava elhalhat, hallja

meg áldásunkat mind azért. mit érti! üdvbset üdvbsen

tett !
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Лж elsö könyvhez.

Az I. Beszédhez. E heszéd 1832-ben keszftlt, s az aeademia

elsó köz ülésében sept. 8. volt elmondandó, mi azouban a szerzö egészségbeli

változása miatt máskorra haladt el. — A kültö életéról láss tóbbet azon élet-

rajzban, melly általam kiadott muokái mellett áll ; leghibátlanabbúl a negye-

dik kiadás VL kótetébeu. Reménylem . hogy e sovány életrajzot maholnap

kimeritóbbel válthatom fel. — Az 1. laphoz. Kisfaludy Károly az aeade

mia nyelvtudományi osztályába belybeli elsó rendes tagtíl az igazgató tanáes

által Pozsonyban 1830. nov. 17. neveztetett ; a tudósítást barátjai Pesten

esak nov. 21. délutáni harmadfél órakor vették, azon pereben, mellyben a

költö gazdag lelkét kilehelte, mielótt e nemzeti ¡ntézetnek a vég pereig még

kétlett megalakíttatásáról az epedve várt bírt veheté. —, A 3. laphoz.

Midön e beszéd készñlt, К. K. születése napjának mart. 19-dike 1790. Uir-

tatott, helytelenñl, 1788. fehr. 6. helyett. — Családja, Csák ös magyar neш-

zetség maradéka, tagjai kozl számos érdemes hadi emhert mutаt elô. Birto-

kai Dunán tul vagy öt vármegyén terjedtek el. — Az 5. laphoz. Az itt

érdekelt elsó színdarab ,,Balassi Menyhárt", mellyet Karádi Pál nem írt,

mint a beszéd hibásan állítja, hanem esak kiadott Abrudbányán, 1569-ben.

— E szakasz bôvebb megértésére szolgálbatnak azok, miket a magyar kólté-

szet torténetében (Handbueh der ungriseben Poesie, I. kôt.) a 3. §. fégén

s a 7. és 14. SS- mondtam el. — A 13. laphoz. Néhány festménye Kis

faludy Károlynak jelenleg a nemzeti museum képtárában látható.

A II. Beszédhez. A 20. laphoz. Simai újabb színdambjai : A

váratlan vendég, vígságos játék 3 felv. Plautus után (a M. Museum I. kôteté-

ben, 1788); Igazházi, egy kegyes jo atya, mulatságos játék б felv. Kassán,

1790.; Zsugori, telhetetlen füsvény ember, vígjáték 5 felv. Molière után

(Endródy Magyar Játékszíne 1. kótetében , 1792); Házi orvosság, vígj.

3 felv. Weisse után. (ü. Ott, 4-d. köt. 1792); Gyapai Márton, feleségféltó

gyáva lélek, mulais, játék 3 felv. Budán, 1792. — Meghalt Simai 1833. juL

14. élte 91-dik évében.
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A III. Beszédhez. [tariez Taeitusúnak esak elsö kötete jelent

meg, Bresben, Piehlernél, 1822., mellyben Agríeola élete, Germania s a

szónokokról szólú beszélgetés foglaltalnak; a többi, a Historia t. i. s az An-

nalisok, kéziralban maradtak, valamint iíj. Plinius levelei is.

A IV. Beszédhez. 27. 1. A mik Hoffner életét elkeseríték, az

orvosi karral volt surlódásai valának , melly ót rangban, javadalmakban és

hefolyásban e kar többi tanárainak alárendelte, s intézete érdekében tell

lépteit nem gyámolította. Lehet bogy elsóbb tekintetbeu a viszouynak ren-

dezetlensége , másodikban az ismeretes mostoha pénzállapot voltak iukább

alapjai e meghasonlásnak, mint figyfeleinek a hasonszenvi rendszerbez állása

miatti idegeukedése : de ö ebben kereste a baj okát , és szenvedé&eit e bit e

a beesületes szundékaiban lett akadályok tápláltak s nevelték, míg epés

ulkotmányának nagy izgékonysága mellett egészségét végkép ala ásták. —

Irasai elósorolvák az aeademiai Névkónyv 1842-ki folyama 75—76. lapjain.

Az V. Beszédhez. A 29. lapon vonatkozás van Csató Pálnak azon

kit eritieai intézetben vett részére , melly mellett velem és irodalmi baratim-

mal egy eélra munkalódott, értem a Kritikai l.apokat és Figyelmezót; így a

Tudománytár szerkesztúségere, mellyben engem, az én és barátim közbenja-

rásokra, kSvetett. Hozzá tebetém , hogy grof Dessewffy Aurél , szinte velem

volt tauaeskozns ntán, ojánlotta 6t az 1837-ben keletkezett Hlrnök kiadújá-

nak segédAl; s hogy ez ajónlásra, mert az Athenaeum benne egyik rendes

eegédét vesztette, egyedfil az б érdeke hírt: de illetltnnek tartám azon köz

eajnálat érzését, melly egy jetes tehetség váratlan elvesztését kôveté, a hálát-

lansag adataival megzavarni : s ezt annál inkább, mert az akkor olly híressé

lett athenaeumi perból, mellyben gyózüdelmünk is örömtelen volt, neki i'igy

is a büntetések legnagyobbika, a pirító öntudat, maradt. — Irasai elég teljes

sorozatal az aeademiai Névkónyv 1842-diki folyamában adtam, a 74, 75. II.

A VI. Beszédhez. Kossoviehnak a 36-d. lapon említett aeademiai

dolgozatai küzól esak egy lotliatott napvilágot, t. i. „Az ipar és kereskedés

története Magyarországban a XVI. század elejéig" a Torténettudományi Pálya-

munkak 2-d. kütetében (Budán, 1842).

A VIH. Beszédhez. Magda helyesb jellemzésére szolgálhatnak

azok , miket Kis János, Emlékezései II. köt. 117 — 120. II. mond rola;

mellyok szerint az ó bajainak , talán legnyomosabb, oka benne mugaban rej-

lett, mint kiben hiányzott „a szükséges eszény, s mind az ifjusággal, mind

általában az emberekkel s a világgal illôkép bánni tudás, s azért gyakran

üspzefitküzéseket tapasztalván és sorsával örök visszavonásban élvén , helyeit

sokszor valtoztatta."

A IX. Beszédhez. G. Dessewffy Aurél dolgozatait elösoroltam

az 1842-ki aeademiai Névkónyv 222—223. 11. Nevezetesb irásai az általa ala-

pított eonservativ ,,Vilag" ban megjelent, s az XYZ-Könyvben egyesített

vezéreikkek, a „Magyar nyelv és elókelóink nevelési rendszere" eímü
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eitekezés az Arvizkönyv III. kôtetében , a „Magyar nyelv és ellenzói"

gr. Széehenyi Istváa által, ennek Üdvleldéjében , kiadva. Ki bovebben kiván

Aurélról itelni , a testvére Emil .'dial 1843-han kiadott ,,Néhány nevezete-

sebb darab" küzt álló ¿inéletrajzi adatukban, országpyülési beszédeiben, s

ugyanakkor kiadatott német irásaihan, elégséges anyagot lel.

A X. Beszédhez. A Bülüni Karkashoz szóló, 56. lapon említett,

epistolium Kaziney Ered. Munkáí I. köt. 152. lapján áll.

A XIL Beszédhez. Körösi Csoma Sandor bóvebb életrajzát az

Esméretek Tára hozta; Sehöffl által Caleuttában élet után rajzolt arekepét

pedig az aeademiai Évkônyvek VII. kötete. — Miután az ¡smeretes austriai

utazó báró Hügel Károly által írt neerolog elóttem, midón felette szónokolék,

ismeretes nem volt, azt társunk történetének kiegészitésóre (az Oestr. Beob

aehter után) egész terjedelmében ide ¡ktatom.

,,Az utolsó indiai posta azon szomoní tudósitást hozta, bogy amaz

ismeretes és tudós erdélyi í¡, Körösi Csoma Sándor, folyó évi april 11. Dar-

dzsilinghen meghalt. A Himalaya völgyeiben olly gyakori és veszedelmes 1.1z

volt halalanak oka, talán azért, mert esak akkor birhatták roá, hogy az e

betegség ellen használtatni szokott szereket vegye, mikor, fajdalom, már kesö

volt. Dardzsiling, a szikkemi állodalom városa, olly kevessé ¡smeretes hely, m¡-

szerint nem lehet felesleges rola néhány szót mondani , hogy megfoghassuk,

mi vihette oda szereneséllen (öldinket. Szikkem egy, a Himalaya legdélibb

völgyeiben fekvö kis tartomány; szélessége hatvan, hossza negyven angol

mérföld lehet; ket városa Szikkem és Dardzsiling. Kelet felé Butánnal, dél-

nek Bengállal, nyugotnak Neplllal határos; éjszak felé Tibettól (Lasszától)

a Kbawa-Karpola (szó szerint: hófejér hegyek) nevfi legmagasb havasok vá-

lasztják el. Lakosai nepáliak és butik. De miután a szikkemi gielpo (király)

magát egy lasszai nemzetsëgtôl származtatja, egy része Szikkem nepáli lakos-

ságának szinte a buddhismust tartja, noha marha- és disznóhússal és sze-

szes italokkal élnek. A múlt század végén s a jelennek kezdetén , a gurkák

hadjáratai közben Szikkem ezen kalózoktól eldrasztatvin , a tartomány egy

része Nepállal kapesoltatott össze, míg az angoloknak Nepál ellen viselt

háborúja alatt 1814-ben alkalma nyflt a szikkemi gnelpónak az idegen jármat

lerázni : ki az angolokkal frígyet kótvén , ezeknek , mennyire gyenge ereje

engedé, e háborúban hü szövetsegesök volt. Az angol-ind politiea tudnillik

ohajthatónak találta Nepál nyugtalan kormányát miudenfelôl korlátok küzé

szorítani; s az 1814-ki háború bevégzese esakugyan módot is nyújtott a

kelet-ind társaságnak a kisded Szikkemet szomszédai rovására nagyobbitani.

Szikkem ezóta Angliának hñ frígyese maradt, meg leven ez gyozódve, hogy

függetlensége általa nem veszélyeztetik. A gurkák beütései küzben a gielpo

Lasszába , a ehinai helytartóhoz lolyamodott , s ettöl perenyi segedelmet

nyervén , a gielpo ezóta Lasszával baráti viszonyokban áll , sa ket kormány

közt nem ritkán követségek váltatnak. Ezek az angol-ind kormány által hiva

20*
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talos leveleknek Caleuttából Lasszába küldésére használtatnak. Angliának

Chináhozi jelen viszonyai mellett fontos volt a szorosabb ôsszekôttetés Szik-

kemmel, s azért Dardzsilingben egy kis hadosztálylyal angol ügyviselo székel,

kinek neve A. Campbell Esquire. Ennek jutott Kôrôsi-Csomânak a baraü

vég szolgálatokat tehetni, s halála tannjának lenni."

„Körösi martius 24. Dardzsilingbe érkezven , Campbell úrral kozlé

ohajlását Szikkembe a gielpóhoz utazni, bogy ez úton Lasszába mehessen,

bol feles, a tibet irodalomra nézve fontos iromán) okаt reménylt találni:

melly nyelvnek élte nagy részét áldozta Körösi azon reményben, hogy

e tartomány krónikáiban a magyar nemzet eredetét fella-

lálja. Lasszában, mint a keleti Tibetország fóvárosában s a láma lakhelyén,

nkkal vélé a tibet tudományosság székét feltalálni, mellynek Ladakban és

Kamánban , úgy tartá , esak toredékeivel ismerkedett meg. Miután e tarto

mány szokása szerint a mindenkori szikkemi király legidósb fia Láma, s a

mostani Dzsulgam-Lámát tudós papnak s egy gazdag kónyvgyüjtemény bir-

tokosának híresztelék; Campbell úr azt reménylé bogy, ba sikerúlne a gielpót

Körösi személyes jellemével megismertetni, k¡ távol vala minden avatkozástól

az ország politieájába vagy vallásába , neki lehetséget szerez elérni azt , mi

utazónk életének legfóbb obajtása volt. Campbell úr tehát a gielpónak nato

levó kovetét küldé Körösihez, hogy ennek terjedelmes tudományáról meg-

gyôzôdjék, s a szikkemi úl indokát magától értse. A vakiel (követ), maga is

nem esekély tudományú ember, meglátogatta Körösit, s a Iegnagyohb mér-

tékben álmélkodott, midón europai emberben a tibet nyelv illy tôkéletes is-

merójét találá , ki a tibet irodalom és vallás ismerelében is öt annyira fölül-

múlta. Egyébiránt Campbell úr a vakiel elútt Körösi elóbbi életét teljesen

megmagyarázta, s meggyözte ôt a felól, bogy a gielpó nem féltheti független-

eégét egy oem angol utazó látogatásától ; másfelül azt monda neki, bogy a

gielpó a ealeuttai fokormányzónak , mint ki Körösi sikereiben a legélénkebh

részt veszi, lényeges szolgálatot tenne, ba öt elfogadná, s lasszai utját min-

denkép elómozdítaná. A választ bevárandó, utazónk Dardzsilingben szándé-

kozott maradni kedvezö végzést s indiai mulatása eéljának elérését biztosan

reménylve.

„Betegsége elótti vég napjai éltének talán legszerenesésbjei voltak ;

gyakruu nyilatkozott Campbell úr elôtt legközelebbi jôvendôjérôl, s azi mon-

dá hogy, ha Lasszát eléri, azon túl obajtása ninesen. April в. meglátogatta

ôt Campbell úr ; s gyengélkedónek találván , igyekezett ôt aira bírni , hogy

orvossággal éljen , de siker nélkül. Körösi azt mondá , hogy Indiában több-

ször volt immár láza, s a rhabarbarán és hánytató borkövön kivül egyéb

gyógyszerrel nem él. Az elsôt, ugy mond, azért veszi, mert Dr. Moorerofl

ajánlotta neki, az utóbbit, mert egy persa orvos. Campbell úr azt tanáesol-

ván hogy, ba teljességgel nem akar egyebet bevenni, vegye ismét ezeket ; egy



AZ I. KÖNYVHEZ.

«zekrénykéhôl egy, látszatra elromlott, darab rhabarbarát s egy hánytatóhor-

köves üvegesét vett elö, s észrevehetô bizodalmatlansággal monda: Minthogy

(m kivánja, holnap beveszek egy kiesinyt, ha nem leszek jobban ; ma már

késô, mert épen most száll le a nap. Erre Campbell úr egy kis levest kültlütt

neki, s íigy találta hogy más reggel, midôn ôt meglátogatá, Körösi sokkal

jobban érezte magát. Mind azok , kik ôt személyesen ismerék , s kik knzé

ezek irója is tartozott , bizonyosan esodálkoztak azon , bogy a joles férfiú

ázsiai útjainak leírhatatlan nehézségei és bajai irtnt tökéletesen érzéketlen-

nek látszott , s azokat soba sem emlegette. Azon sok beszélgetések alkal-

mával , mik Körösi s e sorok iroja közt Calendaban folytak , mennyire ez

emlékezik , esak egyszer lett észrevehetô , miszerint Körösi saját életét nem

kevesebhre beesülte, mint minden más, kit a diesvágy rendkivfili tôrekedé-

sekre ösztönöz. Érzéseinek e kitôrését annak fôlfedezése okozta , hogy a

tibet nyelv a sanserittal alárendelt viszonyban all, s annak észrevétele, hogy

elrekesztve az emberi társaságtól, Tibetnek egy magányos klastromáhan, nyo-

morú életet élt le, hogy— romlütt sanseritot tegyen magáévá. Azon kétség-

beesés kivételével, mellyet akkor érezni vallott, s melly tettei indokát vilá-

gosan elanilta, érzéketlennek lâtszott az emberek tapsai iránt, s aseetieus

alázattal haláros szerénysége nem jogosíta azt hinnünk , hogy áldozataiérl

sikerei ontudatában kárpótlást lelt. Valami rejtélyes érzés töltötte ôt el , mi

eröt ada neki minden bajt, nélkülôzést, sôt kinokat elviselni azon meggyô-

zôdésben, hogy általok valami a távolban fekvó nagyot viend véghez. ÍJgy

tetszett , mintha valamelly fontos titok birtokában volna , mellynek egykori

betelése ôt minden szenvedéseiért kármentesiteni fogja. Körösi elzárkozott

▼olt a legnagyobb mértékben : biztos kôzlést tôle nem lehetett varni. Annal

inkább lepetett meg Campbell úr azon fordulat által, mellyet Körösi a font

említett beszélgetésnek adott. Tartózkodás nélkül kimondá, melly érzékeny

az ó lelke a világ javalásai iránt, mi mélyen érezte azon nélkülôzéseket ,

mellyeknek ki volt téve, s mi nagy volt azon erófeszítés, mellynek köszönheti

a világ e felvilágositásokat , miket neki a tibet irodalom megismertetése által

adott. Campbell nr azt beszéli, hogy Körösi e beszélgetés közben sok évi tibeti

utazásait lépésrôl lépésre tárgyalta, tartózkodása minden helyérôl megjegyezte,

mit nyert ott e nehéz nyelv megtamilásában, s melly elismerést vívott ki ma-

gának az indiai és europai ludósok részérôl. Különösen azon eikk emléke-

kezete látszott öt megörvendeztelni. mellyet Wilson úr iktattatott a Govern

ment Gazette 1829. jal . 9-dikei számába, s melly lapot Körösi mindig ma-

gával horda , s Campbell i'irnak fel is olvasott. A eikk azon rendkivfili eröl-

ki'idések és fáradalmakra vonatkozik, mellyeket Körösi Kamánban , a zimsz-

kari klastromban tizenegy évig huzódott tartózkodása idején tett és türt, hol

a hévmérô az év négy havában állandóan a 15-dik fagyfok alatt állott, mig

ô egy, négyszôgben kilene lábnyi szobára volt szorltva, s abban, ffttés nél-

kül, reggeltôl estig olvasott és Irt; ágya a puszta fôld, egyetlen oltalma a
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liideg ellen az épület lala volt. S e kínos lielyzetben sikerült neki negyven

ezer szót gyüjteni, rendezni, übet szótárát es nyelvtanát elkésziteni."

„Körösi utjának eélja, mint ludatik , a magyarok óshonának felkere-

sése volt; 6 ezt a nyelvrokonságok utján reménylé fülfedezni. Nébány tibet

szó, melly magyar szóval hangbau találkozik s minden esetre ezzel egy ere-

detü, eszközle , bogy Tibet hatáiain tovább muíata. Utolsó utjanak

ugyanazon eélja volt, s ezt Lasszától éjszakra esakugyan el

reménylé érni. Lelkének minden tehetségei e eil felé voltak irányozva; s

Campbell rtrral folytatott végsñ beszélgetesében erröl fejtette ki nézeteit. Kér-

dezte ôt, bogy vajjon a ,,Hung" nevezet, melly Campbellnek egy, a limbu

néprôl írt értekezésében fordúl elö, s ennek egy kùlôn faját jelzi, szolgál-

tatott-e immár alkalmat Iudiahan a feletti vizsgálatokra : van-e e bungok s a

húnok között tórokonság? Ù a ket név osszehangzását esodálatosnak tar-

totta : mig Campbell buugjai a íöld egy elzárt szôgletének (Butánnak) je-

lentésteleu népeeskéje, azon népek pedig, mellyek Azsiáhól Europába köl-

löztek, s a magyarok elôdei, nagy nemzetet alkottak. Campbell or azt fe-

lelte, hogy a limbu-bimgok eredeti hazája kétségkivftl a llimalayától éjszakra

esik , s miután Körösi ugyanezt hiszi a húnokról , neт lehetetlen hogy azok

ugyanazon uemzetnek maradékai. Körösi azt felelé, bogy az igen ¡s Iebetó,

de ö nem hiszi ; s ezután , inkább a távolban keresven mi talán kózelében

volt, véleményeinek elmés de egyszersmind rendkivüli fejtegetéseibe borsát-

kozott, mellyekben elüterjesztette nézeteit a felett: liogyan hagyák el bazá-

jokat a húnok, s miért kelljen oket Kozép-Azsiától olly messze keletre he-

lyezni Kimondá abbeli meggyozodésél, hogy buzamos és fáradalmas kutatá-

sai eélját a dzsugur nép fellalálásában elérendi, mellynek hnnát

Lasszától kelet és cjszakra, Kám tartományban, a tulajdonképi China nyugati

balárain gondola fellelni: ezt ohajtá még ez életben elerni, ott fogja, ugy

moud, azon törzsöküket fölfedezni, miket eddig foganatlanúl nyo-

mozott. Reményeit a nyelvrokonságokra alapítá, álHtván , hogy a ,, Hangar'

név a szlavóu , eelta, erdélyi-szász és német nyelvekben Ungar és Yungarra

koresosult; mar pedig arab, török és perzsa munkákban egy kózépázsiai

nemzet emlittetik, mellynek erkölesei és szokásai sok hasonlatossagot mutat-

nak azon népével, melly keletról költözött be Magyarországba : azon nép

pedig ama nyelvekben Ugur, Vugur, Jugur neveken fordúl eló; s ö hizonyos

benne, mikép ama munkákban azon vidék van lakjokúl kitñzve, hol ô azokat

most keresi. Campbell rtr azt jegyzi meg, bogy Körösi még egyéb okokkal

lámogatta remlszerel, de mik neki kevés beesùeknek lálszván, emlékezetébôl

kiestek. Egyébiránt hizonyosnak látszik , bogy Körösi e beszélgetés alkal-

mával közel halálának elóérzete által bíratott e nyilatkozásokra, mert senk i,

ki ót ismerte, nem emlékezik, hogy elméletét, melly minden tetteinek és vál-

lalatainak oka volt, valaki elótt kifejtetle volna. Ó maga e fülfedezést

élte legfontosbikának tartotta, s ugy látszik, mintha közel elbúnytu
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sejditésében hazajának kivánta volna hagyományozn¡ fülfedezesét, reménylvén,

hogy ez oda valahngy rsakugyan eljutand. Szolgáljanak tehát a jelen sorok

к végszándék teljesitésére ; ezek irója úgy érzi, mintha az elhunytnak folyton

hányódott Ielke сeak akkar talúlhatná vég nyugalmát, ba fáradalmas és nyo-

morultan leélt létének gyfimölese vele egy sírba nem dül. Minden eselre

kiítelességet vél szerzü teljesíteni, midün с kitünö jeles férfirt vég szavait

küzli a világgal , mik azon tudósokra nézve , kik e tárgygyal foglalkodnak,

beesesel birnak. Fajdalom! meltán tarthatni attól, hogy saját hazájában esak

kevesen fogjak alaposan mcMtanylani tudni Csoma nagy érdemeit a tudomá-

nyok körftl, mert vizsgalúdásai egy kevéssé ismert mezöt illetnek , s olly tar-

lományt, melly Europálól minden tekintelben igen távol áII. De mindenki,

tudós vagy nem , kénytelen lesz Körösiben e kitíirést, az élel megvetésél, s

rnég inkabb szellemi eélok üzésében e sokévi kínos magány elviselését bá-

múlni."

,,Hátra van még néhány szti az elhimylnak vég pereeirôl. Minden

esetre nyugtato azon gondolаt, bogy földiuk olly embereklöl kôrûlvéve húnyt

el, kik öt tisztelték, s hogy Indiaban pénzbeli zavart nem erzett. Az utobbit

6 a esászár ajándékának köszöne , ki neki azt mint magyar király kegyes-

kedett megküldeni , s a két magyar tabla pártolásának*). Noha apríl 7-én

eokkal jobban érezte magát, mint azelótt valú nap; mind a mellett elóre

látható volt a laz visszalérése, mellyet azon videkeken esak a legerösebb

szerek bírnak megelözni, s mellynek, ha a második roham meg nem gátol-

talik, harmadika rendszerint halálossá lesz. Körösit nem lehetett reá birni,

hogy orvossággal éljen. 9-én Campbell úr Dr. Griflithtel látogatta meg ; láza

erös volt, félre beszélt, áIlapotja veszedelmes lett. Sok bajjal lehetett r¿

venni, hogy a rendelt szert bevegye; halántékaira tapaszír tétetett. 10-én

valamivel jobhan volt, de képtelen összefüggöleg beszelni. Estve visszatért

aláz minden szellemi erök megbemiltával, esll-én reggeli в órakor К. minden

haláltusa (melyebb Iélekzetvétel) nélkül , egészen fájdalmatlanúl elhúnyt.

Teste húsz esztendö óta folytatott életmódja által el volt szikárodva , s illy

betegséggel daeolni erôtlen. 12-én reggeli 8 órakor a dardzsilingi áliornas

szokott temetójén tétetett nyugalomra , valamennyi angolok jelenlétében, kik

ott múlattak. Campbell úr heszédet tartott emlékezetére. llálrahagyott hol-

mia négy, könyvekkel s irásokkal teli, ládából állott, egy ódivalú kék öltö-

zetböl, mellyet állaudóan hordott , s mellyben meg is halt , néhány ingból s

ére fôzfi eszközbôl. Táplálatát thea tette, mellyet nagyon szeretell; s egy-

szeruen fôtt ris, de mellybôl esak keveset szokott volt enni. Szalmafonaton,

mellynek két oldalán osztályos láda állt, ült, evett, hält , tanult ó; soha sem

*) Nines-e ez állitásaban báró HUgelnek tévedcísí Nem a Reguly dolgának

hlrébôl kelelkezetl-e az? Elöttem legalább HlírOsinek királyi é« orszagirs

seglttetcse ludva nines, megyei igen. T. F.
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nappal sem éjjel, nem vetkezett, is esak ritkán járt ki. Bort, vagy másíéle

szeszes italt nem ivotl soha; dohányt ée burnótot nem szitt. semminemi'i

Indiában szokványos i tall al , millyeo a mákony, bang vagy szaodzsi, nem

élt. (lagyománya az emUtett négy ládán kivnl 8000 rúpiábúl állott indiai sta-

tuspapirosokban, 300-ból bankjegyekben, 224-ból különléle pénznemekben,

és 26 aranyból , mik ôvjébe voltak bevarrva. Midôn Caleutta! február elsö

felében elhagyta , itl tôrvényszékileg letett 5000 rúpiányi statuspapirosait

azuu esetre, ha tibeti utjéról vissza nem terne, az ottani Ázsiai-Társaságnak

hagyta valamelly tudnmányos eélra fordítás végett." —

Ezen, szeretettel írt, érdekes neerológból nagy érdemñ bazánkfiát feslo

egyéb adatokon kiviïl azt is tanuljuk örömmel , hogy mármar elenyészett re-

ménysége, utja elsö eetját létesíthetni , a tibet emlékek hiizamosb tanulása

által t'ijra feléledett benne, sot hogy egyeneseu e végre tétetett ez utolsó út,

mellynek korai és eléggé nem fájlalható áldozata left. Nem oszthatom ugyan

Körösi vérmes reményeit : mert ha bebizonyodnék is , hogy a dzsugurok

ôseink egy szakadékát teszik, ebból még nem az következnek , bogy bazájok

a magyaroknak is ósi bazájok , hanem esak az , bogy ezek egyik ága a sors

ismeretlen vibarai által éjszaki Tibetbe sodortatott ; s mert azok nézetére,

kik Neumann újabb vizsgálatai után talán készek ismet a Desguignes velc-

menyehez térni , a búnokat a hiongnúkkal azonosítani , s Korösi hitében új

védokot sejteni , ha tagadóiag is , némi világosság volt várható ; ezenkivül

pedig az ázsiai ethnographia ismét új adatokkal szaporodván , az egyetemes

tudomány nyert vala. Akár mint legyen a dolog , Körösire a nemzet mint

nagy emberére orókké bú'szke lebet: mint ki ritka hazalisággal áldozatos

tudományszeretetet és vas állandóságot esatlott össze, a tibet nyelv ismerte-

tésével az egyetemes tudományt gazdagította, s nevünket egy távol égüv alatt

díszszel vette körül. Fogja-e a helyet, hol Körösi tetemei nyugszanak, hálás

népe egyszerü de az idövel daeoló emlékkóvel megjegyezni, melly az europai

vándorral századok múlva is tudassa , hogy ott egy valóban nagy magyarnak

hamvai porlanak?

A XIII. Beszédhez. Kolossváry egyházi beszédei gyüjteményéból,

azota hogy e beszéd tartatott, két kötet, Kolossváry Ferene által szerkesztve,

esakugyan megjelent Pozsonyban, 1843.

A XIV. Beszédhez. A 81. laphoz. Idósb Kármán József nemes-

Ievelebeu többi közt e sorok fordulnak elô : „Nos attentis et eonsideratis

ndelitate, fldeliumqne servitiorum meritis lidelis nostri senioris Josepbi

Kármán, superintendentiae Transdauubiaaae Helv. Conf. addielorum ord.

Notarü, Traetus Palánkensis senioris, et Eeelesiae Helv. Conf. add. Loson-

eiensis Ministri, quae Idem vestigiis Avi, non seeus et Genitoris sui, quorum

alter penes eeelesiastieum statum in muñere Pastorali , hie vero penes

Item Literariam in Professoratu singulari eum zelo et industria semet exhi-

bnerunt , Bonumque Publiei promovere studneruut , insistendo , penes
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Seholam Losoneiensem inde ab a. 1762. eontinua serie Munio aeqne tam

Seholastieo lum vero Eeelesiastieo pro eommodo Reipublieae simul et Pri-

vatorum insigniter semper defungendo , prout alias etiam pro quarumvis

eireumstantiaruui ratione, atqne oeeasionum exigentia saerae praelibati Regni

nostri Hung. Coronae , Augustaeqne Domui Nostrae Auslriaeae fidelitor et

eonstanter exhibuit ae impendit" . . . stb. A nemesség kármán Józsefnek,

az alyának, H. Leopold által adatott meg, de az oklevël esak 1792. jul. 26.

I. Ferene által adatott ki. — Kármán András losonei prof, volt 1738-ban,

midôu fla József, a mi Józsefünk atyja, született. Egyébiránt id. József

1794. maj. 13. szenteltetett fel superintendenssé, s 1795. apr. в. halt meg.

— Andrástól egy bittani iktató értekezés (Utreeht, 1728) és két rendbeli

halotti beszéd maradt fen; id. Józseftól pedig: Istennel valo társalkodás,

L rész Sturmtól, П. rész Tiedétól; Ekklezsiai Agenda; Innepekre és koz

napokra irott kónyorgesek; Osterwald kateehismusa; s kéziratban halotti

predikáeiók. (L. Tóth Ferene: a helv. v. tarto tul a dunai . . . püspökök

élete. Gyór, 1808. 8t. 196—201 IL). — A 88. laphoz. Míg híteles for-

rásból nem értesültem Kármán és Fanni viszonyukrtil s a ,.Hagyományok-'-

ban letett tôrténetrôl, tóbbekkel együtt fordított munkának tartottam azt;

mintegy akaratlanul is kételkedve , hogy illy szellemvirágok magyar fóldón

teremhettek. E kétségek örömmet hátráltak egy kortanu bizonyitásai elôtt.

A XV. Beszédhez. Nem mellözhetem e helyt grúf Dessewfly József

nek Aurél fia életérôl Császár Ferenehez írt levele megemlitését , melly,

mint reménylem , a Dessewfly Aurél készülóben levö Albumában meg fog

jelenni; s gyöngye leend irodalmunkuak mint az elhúnyt (Aurél) kedélye s

szelleme bontakozásának lélektani vázlata , s tükre a nemes atya elassieal

Ielkének , ki elvek szerint konnányozván fia nevelését , azon koszorúnak,

melly ennek holt halántékait veszi körül , néhány legszebb levele esakugyan

ót illeti.

A XVII. Beszédhez. Hegedns érdemei kozé tartozik az enyedi

fóiskolának nyomdával elláttatása, hol Eutropius és Cornelius Nepos az ó

felügyelése alatt jelentek meg (Ae. Névk. 1845. 86—87. I.).

A XX. Beszédhez, 114. laphoz. Gegö irásai elósorolvák az 184ö-ki

aead. Névk. 89—90. 11.

A XXIIL Beszédhez. Gévay oklevéltárának eime ez: „Urkunden

und Aetenstüeke zur Gesehiehte der Verhaeltnisse zwisehen Österreieh ,

Ungarn und der Pforte im XVI. u. XVII. Jahrhunderte. Aus Arehiven und

Bibliotheken." Wien in Commission bei Sehaumburg u. Comp. 1838—1842.

Az I. és П. kötet, amaz 5t, ez három füzetben egészen jelenl meg, alll-dik-

ból is három füzet , de még ehez járulandott egy. E nevezetes gyüjtemeny

I. Ferdinánd királyunk török kôvetségeit foglalja magábanl527—1541-ig, s

Igy János király halálán titl terjed. Az egész gyüjtemény kileneven füzetrt

volt számítva, melly mintegy búsz kutetben mind azon diplomatieai okirato
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kat fogta adni, legnagyobb részt elôszôr, minden esetre pedig leghitelesben,

mik a magyar-török viszonyok belsó kerekletének ismeretére nélkülüzhetle-

uek. Gévay a houi tôrténet iránti lelkes szeretetböl el volt határozva saját

erszényére folytatni e gyüjteményt , míg él, bár kciltségei legkisebb reszének

várhatta esak megtérülését. Mikor lesz ismét emberünk, ki az arra való tudo-

mánynyal és kitünó munkássággal egyszersmind elégkülsü módot os illy áldo-

zati készséget kapesoland óssze? Elsóbbik tekintetben méltó utódját lelé Vala

barátjában Jászay Pálban , de ki fogná e vállalat anyagi terhét viselni? A

tôrténet i jogú magyar haza tórténeti kôzônsége? melly nines? O, o! — dif

fieile est satiram non seribere!

A XXVII. Beszédhez. A ISO. laphoz: Kis irói munkálatainak

teljes sora ,,Emlékezései" mdsodik kotetében latbató, melly halála után jelent

meg. A munka iránti részvét lehetóvé teendi-e örököseinek az Emlékezések

III. kötetet is kôzzé tenni? Költoi munkáinak tij és teljesehb kiadásút, szinto

már halála után, saját inegbizásáhiH, tölem vették tisztelöi.

A XXVIII. Beszédhez. Vajda emlékezete a Kisfaludy-Társaság

tizedik köz fllésében ülletett Garay János által. Ki a korán elhunytról többet

akar tudni, ennek beszédében találand azt. Irásai lajstromát az 1847-ki

aead. Névkónyv adja, a 112—113. lapokon.

A XXIX. Beszédhez. Jankowieh irásai teljes sora ugyanezen Név

kónyv 117—118. lapjain áll.

A másodlk könyvhez.

A X. Beszédhez. A szólónak indítványa a Kisfaludy-Társaság

Altal elfogadtatván , e beszéd az országos RKhez intézett kérelembe szinte

szóról sztira ment Altal, mit azok kedvéért, kik a kettot osszevetnék (a kérelem

az orsszággyülési irománjok közt s a Kisfaludy-Társaság Évlapjai V. kötete-

ben fel levén található), meg kellett jegyeznem.

A XI. Beszédhez. A kétség, melly e rövid beszéd elején kimon-

datott, azóta, elôttem legalább, teljesen eloszlott. A fino népek a hún lür-

zsüknek, ismeretleu idüben , minden esetre a keresztyén kor elótt, elszakadt

ágai ; mert már Taeitus ismeri óket mint éjszaki Németországbau ínegtt'lepe-

dett népet.

A XIV. Beszédhez. Senki ez elóadásban teljes tórténetét a kepzô

müvészeteknek Magyarországhan nem várhatja, ha illyet adni most már lehetne

is: mert a rea alkalmat adott felszólítás esak pár nappai elôzte meg a mu-

seumi ünnepet, és így esak a körülöttem már megvolt jegyzeteket használ-

hattam fel. Azon néhány toldás , melly ¡tt hozzá járult , esak olly dolgokat

tárgyaz, mik épen eszembe jüttek: mit azért jegyzrk meg, nehogy e kis dol
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gozattól több kivántassék mint a mi lebete«, sót mit szándekoltam. — Azota

az aeademia nevezetes Iépést tett mnemlékeink ismeretenek megszerzéséro ;

Henszlmann Imre jeles arehaeologunk és mùismerôuk nem esak egy, a

kassai fötemplomot ismertetö derék múépitészeti leiró munkat adott, baaem

legközelebb annak remek festvényeit is megismertette az aeademiában (M.

Szépirodalmi Szemle , 1847. II.) , s koronkónt mautakat teszen. Azóta

fedeztettek fel a marmaros-szigeti régi falfestvények (M. Aead. Ertesító.

1847. 2. Sz.), azóta folynak a Buda feletti sz. Lôrine-klastromi ásasok

Bugát Pal s némelly más aeademieusok részvételével, sót, bogy egyebekról

hallgassak , aztíta kezdé — miután Jerney a figyelmet az érdi kúnhalmokra

fordítvan , azok ásatását indítványozá — Lueenbaeher János ugyamtt a föld

kebeléhez intézni tórténeti kérdéseit , s a föld nem tagadja meg feleletét. E

peretól fogva óslorténetünk i'ij aerába lépett. Hazaflak! ba mar pénzzel

nem aldozunk, legyen legalább Ielkünk Ogyelmezni arra, mit munkálni és

egyszersmind áldozni kész tudósaink tesznek , s legyen szivünk e nagy dol-

goknak legalább oriilni!

A XVII. Beszédhez. Dr. Földi János tisztelöi 1847. aрrП в.,

mint Földi balála (46-dík) évfordulati napján , érzékeny kegyeleti ünnepet

rendeztek Hadbázon, ajeles iró sírja mellett, melly egy akász ültetésébôl s

az elhúnyt érdemei emlegetéséból állott. A nyelvész és természettudósról

l.ugossy József debreeeni tanar szónokolt; a szépirodalom embere reám volt

bízva, ki, habár a hely szinén személyesen meg nem jelenhettem is, az álta-

lam tisztelt ferfi diesôitésétôl elmaradni nem kivántam. így tehát e beszéd

Ion altalam megküldve , mellyet kérésemre Lugossy tanár adott eló. — A

290. lapon Csokonai „ismeretes blumaneri ódája" alatt „Az árnyékszékhez"

eímzett értetik, melly az én Csokonaimban a 784. s kov. 1. áll. Földi levele,

melly itt említtetik, s mellyel Kôlesey ôt olly érzékenyen sujtja, több ofcból

jelentes lett izlésünk lortenetében , s azért , ba mabolnap múdom lenne

., Magyar tudósok Levelei" eímfi gyüjteményemet , melly tôrténeteink s alla-

potainkat, kivált az utólsó félszázadéit, nagy mértékben felderttené, kôzzé

tenni, ebben a Földi levele is vilagot látna. — U. ott a végszóban vonatkn-

zás van Földi Hattyudalának e soraira:

Egy Skászt kürtvélyfám helyébe

Ülteesen egy jóltevó kéz,

Mellyrôl Zephyr nap lementébe

Susogva majd siromra Dés.

Mindegyiket tuskék borltjak,

Mint ai en klnos eltemet;

Ôk azt védelmekre forditják

A mi engem sirba temet.

Ti gyermekekl ha majd lAtjàtok

Has balzaamú virágait

Májusban nyilni: ne bántsátok:

lladd fedjek Feldi hamvait.
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E ízavak pedig: Feltünt azon emberi szazad stb Csokonai с soraira

Lesi niég u a kor, mellybo ....

. ezt mondja ncpUnk: üh miért nesi

Ëltek ez emberi századunkban ? !

(Id

A kiadó utójegyzete. A II. küny» XVII. és XVIIL ezamok alatlí

beszédeinek sajátkép az I. kônyv végén lett volna helyök, de a nyomtatás,

m'ikor azok elmondattak, elôbbre haladván immár, kénytelen volt a kiadú

azokat a II. könyvbez ragasztani.

«Jnjtóhlbák.

*. lap. 22. tor. olv. Szentjúbi éa

20. „ 9. „ „ 1775

105. „ 3. „ a belyett tégy vesszôt

177. „ 12. „ oIt. kiralyi

191. ., 23. „ „ irodalom iránli
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