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A’ magyar tudós társaság ügyében. *)

Inter arma silent musae, mondja a’ közpéldabeszéd. Du

rante diaeta silent musee, mondhatnok mi magyarok. Miota

az országgyülès a’ reform jelszava mellett megnyitá fényes re

mènyeket nyujtó üléseit, mindenki figyelme a.’ honatyák’ vi

tatkozásain Í'úgg , határozataikban keresi hona. üdvét ’s várja

szerenosésb jövendöje megalapitását. A’ muzsák, mellyeknek

nemzetünk mindeddìg nem vala buzgó barátja ’s ápolòja, most

még homályosabb háttérbe szorulának, ’s arozaik mennyei

malasztu sugárai, még kevésbbé képesek irántuk lelkesedést

gerjeszteni az el nem fásult keblekben Ha ki irodalmunkje

len анаша nèzve magáttájékozni, шву a’ magyar tudomá

nyos élet` képéi látni ohajtaná, hiábaml tekintene most körül

a’ szèles magyar foldön fölvilágositás végett, mert nem ta

lálna lapot, molly neki e’ tekintetben kellö utmutatásul szol

gálhatna. Еву tizennégy millloból álló пешей ugyanis nem ké

рез osak egyetlenegy tudományos folyóirat fentartására sem,

 mig jóval kisebb nemzetek számos komoly папаши fo

lyòìratokat éltetnek, - ’s hirlapjaink, mellyek eddig - ha.

szinte gyéren is, közlöttek ottan ottan némi ismertetéseket és

описаны tudományos életünk mezejéröl, most mindnyájan

országgyülési vitatkozások közlésèvel шиш el hasábjaikat.

Es ha Pozsony felé forditjuk szemeinket, mindeddig nem

sok örvendetest папани оппап honatyáink ajkairól a’ tudomá

nyok érdekében. Az esztergami кашами êrdemes ko'vete azt

mondá, hogy „mint az ipar és kereskedès , ugy a’ tudomány.

sem leszen аи; molly )ollétet gerjeszt а’ földnépe közt, тег:

*) Ezen sorok megjelenése a’ vilàgesemények rohanó árja mìatt. né

mileg elkésett Azonban ha vannak is abban uémelly dolgok. mely

lyek most már inkább ó Magyarország történeïéhel tartoznnk, ’s

mellyeknek orvoslása ~ ha'la az égnek — részint már megtörtént, ré

szint alaposan reméuylhelń, nem veszték el azok mindazáltal érdekô

ket, akár historiai шитыми, akár a’ statusquo bövebb ismeretére

nézve
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ez az ő gőgös magányában, csak hideg és halavány fény,

melly fénylik ugyan , de nem melegit.“- Beregmegye egyik

érdemes követe azt állítá, hogy „arra, hogy valaki a’ büntény

fölött itélhessen, nem kell nagy tudomány, elég az i azság

szeretel.“ Szathmár egyik érdemes követe a’ philosophi tfosztá. '

meg magasztos igényeitől, így szólván: „А’ világon minden

ember philosophus, és nem volt még philosophus, ki önma

gát értette volna. Minél nagyobb benne az isteni szikra, an

nál magásabban repkednek eszméi, miket a’ világgal meg

értetni nem képes.“ ——

Kinél repkedett magasbra az isteni szikra, mint a’ régi

világ nagy bölcsénél Plátónál, ki több mint két ezer év előtt

így szólott: „Ha a’ státusok kormányzásáranem philosophu

sok jutnak, vagy a’ most ugynevezett királyok és hatalmasok

őszintén és alaposan nem gyakorolják a’ philosophiát, ha a’

hatalom és philosophie nem olvadnak egygyé a’ státusban,

akkor a’ státusokra nézve nincs vége a’ szenvedéseknek, sőt

ugy hiszem az emberiségre nézve sem.“ Vajjon ez is érthe

tetlen e? Egyébiránt ezen nyilatkozatok megczáfolására itt

sem hely, sem idő, de mindenesetre bús érzetteltöltík el a

zok a’ tudományszeretö keblet, mert látja: mi távol vagyunk

még mi a’ tudományok illő méltatásától, ’s mi távol vagyunk

a” nagy franczia nemzettől, melly vérpatakokkal és a forra

dalom minden szömyüségeivel jelölt reformjai közt sem telejté

el a’ tudományokat, ’s alapitá aug. 22. 1793. az Institut nationál-t,

a" franczia nemzet legdicsőbb intézetét, a’ tudományok és mes

terségek tökélesitésére, (chargé de récueíllir les découver

tes, de perfectionner les arts & les sciences.) Mikor fog a’

magyar törvényhozás illy nagyszerüen intézkedni, a’ mester

ségek és tudományokról, a’ haladás ezen fontos tényezőiről,

- ’s emberi méltóságunk legfenségesb hélyegeíről!

Az országgyülés minden figyelmet magának igénylő termé

szetét, a.’ magyar academia is érezé. Közelebbínaggyüléseít

is többek közt csak az év végén tarthatá helyettes elnökség

mellett. (mi még eddig nem történt) ’s ezen nagygyülések -

csak két vidéki tag lévén jelen - nem sokat különbözőnek ez

uttal a’ rendszerinti heti ülésektől.

A’ magyar tudós társaság állapotja valóban komoly fi

gyelmet érdemel. Néhány nagylelkü mágnás, kiknek neve a’

magyar tudományosság évkönyveíben örök fén yel ragyog,

megala itá azt ezelőtt huszonegy esztendővel. s a’ nemzet

beigtatá) azt törvényczikkeinek sorába , de itt megállapodott ’s

noha az academia, évenkinti munkássága eredvényeiről híven

számot adott, mind a’ mellett is nem vala szerencsés a’ nem

zet teljes figyelmét magára vonni ’s kivivni azt, hogy a’ nem

zeti dicsőség egyik termékeny fénysugara egy jól organi
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záll academiából ered, ’s hogy a tudomán okat képviselöje

lesb férlìak cgyesülete, és folytonos munk kcdása, паду és

jóltcvö hatást gyakorol еду egész ncmzetre. Es ez az, mit más

mivelt nemzetck анаши ’s méltatni tudnak. Legyen е’ te

kintetben elég-a’ franczia academiárol, mint nńndcn academiak

prototypusáròl еду pár szót szòlani.

A’ franczia academia egy l'úggetlcn ’s magát lulajdon tör

vényei által igazgatò testület, mcllyet a’ franczia kormány mint

illyet tekínt és tisztel. A’ ministerium sokszor kér fontos гёт

gyakban tanácsot laz academiátòl, ’s ez viszont tudóstja a.’

ministeriumot mindcn olly esemènyekról, mellyek a.’ шаста

nyokra vagy közjòra пазу hatást igérnek, ’s párlolást igén'yel

nek; tanácsokat és utasitásokat ád ott, hol valami teendó’

van, különösen a’ távol földekre czélzott ’s földkörüli uta

zásoknál, és más fontos tudományos vállalatoknál. A’ franczìa

academia e’ szcrint lényeges befolyást gyakorol a’ franczia

nemzet tudományos miveltségére ’s anyagi шлете, söt köz

vetöleg politicai állására. is, mivcl kitünö fériìajnak sorá

bol többenlèptek a’ státustanácsba ès ministeriumba, mint T al

leyrand, Carnot, Cuvier, Chaptal, Villcmain,

Guizot, Thiers, Cousin ’s több mások. Hányan vannak

ezckenkivül a’ pairek és követek kamrájában az academia tag

jai köziìl!

A’ kormány, mint a’ nemzet különöstekintettel van az

academia tagjai iránt ’s azokat kitüntetésekben részelteti. Ès

ez rendiben is van. Mcrt illö, hogy azok, kik èrlclmi tchet

ségök ’s tudományos mivellségök által еду ncmzet soraibòl

kiti'mnek, hálás ellsmerésben részesüljcnek. Az èrtclmesség

ben kitünö emberek, az istenség képviselói valamelly nem

zetben; forrásai és vezérei azon eszméknek, mellyek az еш

bert olly fényes polczra állitják a’ teremtettség sorában, mely

lyck nélkül nem tehetctt volna semmi nagyot, semmi szépet,

scmmi nemest ‚ ’s mellyek nélkül nem tett volna olly nagyszcr'ú

lépèsekct a’ ‘civilisátó pályáján. Olly nemzct , mclly eszes és

todos férñait nem becsüli, nem hecsüli önmagát,nem èrti ön

javát, ’s nem emclkedctt még rendeltetése öntudatára.

Nem akarom vádolni nemzetemct. Sok nagyszer'ú csirái

rejlenek annak keb2ében a’ ha'adásnak, mellyeknek kifejlésèt

fájdalom mindeddig ellenséges elcmek akadályozák. маг ta

nitòi intézetcìnk пуошоги ’5 >tcspcdö állása is elég minden tu

domknyos hajlam kioltására ’s minden értelmi magasb kifcjlés

ïnegakadályoztatásár- ; mennyivel inkább a’ {шашни uralkodo

rcndszemck azon sok más intézkedései, mellyek értcl-mi ki
Yfejlödésünket ’s tudományos haladásunkat olly sokképen aka

dályoztalják. — Ez nem maradhat шаг tovább igy ,_ enuek

nem szahad igy maradnia. A’ magyar èntelmességnek ki kcll
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már egyszer zsibbasztó bilincseiből szabadulnia, hogy így a'

nemzet valahára életének ’s erejének tisztább öntudatára e

melkedhessék. - A’ magyar nemzet jövendője szép, ha isten

is ugy akarja. A’ jelen nemzedék föladata lerakni annak alap

köveit. Orömeit élvezni csak a' jövő szerencsésb nemzedék

osztályrésze. Az alapkövek egyikét teszi egy jól organisálta

cademia.

A’ magyar academia reformjáról már sokszor volt szó.

Az academia számos üléseket tartott ezen ügyben néhány év

előtt a’ nélkül, hogy a’ sok időt igénylett tárgynak eredvénye

lett volna. Ott va nk a’ hol voltunk, mert academíánkon

is a’ mozdulatlans g átka fekszik, mint minden egyéb institu

tióínkon, sőt egész nemzeti életünkön 's átaljában véve bár mit

mondjunk, bár mit tervezzünk , mind ennek semmi eredvé

nye , sőt semmi reménye, mindaddig, míg a’ nemzet ezen in

tézetet, a’ haladás igényeinek megfelelő jogok biztosítása mel

lett magáévá nem teszi, ’s arra a’ nemzetiség valódi bélye

gét nem üli. .

Az academia reformkérdéseírőli tanácskozásokban több

ször mondatottaz: ne has on lítsu k mi magun k at

k ülföldi a ea d e mi á k h o z, különösen pedig a’ francziához,

’s ne igyekezzük azokat utánozni. De épen ezen hol erede

tiség hol alárendeltség afl'ectátiójában kell keresni egyik okát

annak, hogy az alig husz éves academia, már is olly rot

hadt és penészes kerekeken forog , hogy ha azt a’ nemzethez

’s kor kivánatíhoz méltólag akarjuk fölállítani, alapszabályai

nak csak igen kevés pontja maradhat meg lényeges változta

tás nélkül. Az elmaradtaknak azon megbecsülhetlen előnye van

az előrehaladtak fölött, hogy nem kell az utat egészen ujon

kezdeniök, hanem elkerülve a’ mások által már megkísértett

sziklákat és örvényeket, a’ kevéshbé veszélyes utak kényel

шей élvezhetik, ’s a’ mások által kivívott hasznokat fölfogva,

az el nem vesztegetett erőket, uj módok ’s eszközök föltalá

sára használhatják, ’s így könnyebben ezélhoz juthatnak. Ha

a’ magyar academia alapszabályainak alkotói ezen elvből in

dultak volna, ’s számotvetve azzal, „quid humeri valeant, quid

ferre recusent,“ egészséges alapköveket szerzettek volna a’

serdülő intézetnek, ngy bizonyosan elmaradtak volna azon

sok meddő experimentátíók, mellyek most a’ haladás kerekeit

az aoademiára nézve megkötik ’s jövendőre nézve nehezbbitik.

A’ más academiákhozi hasonlításról -- hogy még egyszer ezen

themára viszszatérjek - jelennen természetesen szó nem lehet,

de igen az utánzásról, ’s ha egykor az academiát nemzetünk

k magáévá teendi, akkor egyedüli ohajtáSOm az, hogy a’ fran

czia ínstítuthoz hasonló intézetnek vesse meg alapját, melly

mint az, igazán nemzeti intézet legyen, melly gyökereit a’
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nemzet életébe ágaztassa szét, ’s mellyre — ha az isten ngy

akarja- mint a’ franczia a’ magáéra - tisztelettel és kevély

séggel tekintsen a’ magyar.

Vessünk most egy rövid pillantást academiánk szerkeze

tének némelly szembeszökőbb hijányaira.

Az elnökség, ’s annak tulajdonaitől igen sok függ, min

den társasági szerkezetben. És íme épen e’ tekintetben igen

mostohán van a”tudós társaság ellátva, mivel elnöksége olly

bizonytalan lábon áll, hogy gyakran a’ titoknoknak csak ne

hezen, néha pedig épen nem sikerült elnököt találni, ’s egy

párszor megtörtént, hogy az academia egybegyült tagjainak

elnökhijány miatt szét kelle oszlani. A’ tudós társaság intéz

kedett ugyan egy év óta e” tekintetben , de így, hogy majd

minden ülésnek más elnöke van, minek ismét meg vannak a’

maga káros oldalai.

A’ tudományok érdeke azt kívánja, hogy ott, hol azok

nak bővebb kifejtése ’s gazdagítása történher , az е’ végre

megkivántató eszközök rögtön használtathassanak. A’ tudós

társaság e’ tekintetben semmit sem tehet, mivel kezei az igaz

gató tanács által teljesen megkötvék, ’s így legüdvösb czél

jai, és tervei a’ legtöbb esetben eredvény nélkül maradnak. Es

íme itt fekszik a' tudós társaság munkásságának legfőbb aka

dálya , Olly társaság, melly életének semmi jelét sem adja,

vagy nem adhatja, halva van a’ közönségre nézve, ’s fájda

lom, majdnem ezen helyzetben van jelennen a’ tudós társa

ság, pénztárának szegénysége ’s szerkezetének czélszerütlen

sége miatt. Munkák kiadásáról ugyanis most itt alig lehet sző,

,’s mi mindennél több , a' magyar academiának nincs jelen

nen semmi orgánuma. A’ tudománytár megszünt ; az évköny

vek félbeszakadtak , ’s majd ha tán évek mulva egy uj kö

tet jelenendík meg, az elfogadott munkáknak a’ tudományok

roppant haladásánál fogva, vagy ujra kell dolgoztatniok, vagy

elavulva jelenníök meg. Az academiaí ülésekben fölolvasandó

alapos munkák készítésére nincs inger, nincsen érdek, ’s a’

leghasznosabb dolgozatok is a’ nemzetre nézve ugy szólván

veszve vannak , mivel legfeljebb is a’ -fájdalom- kevesek

által olvasott ’s a’ feljebbí okoknál fogva még csak tökéletesítést

sem igényelhető é r te s itőb e n közöltetnek ’s többnyire ki

vonatban. És így megy az academia némi tespedésnek elébe;

mellytól azt csak fáradhatlan buzgalmuk önzetlen tagok ment

hetik némileg meg. Olly társaság, mellynek nincs pénze ’s

nincs orgánuma, melly által munkálatairól a’ közönségnek il

lőleg számolhatna; melly eként mozdulhatlanságra van kár

hoztatva , lassankint az élet minden tulajdonaiből kivetkezik ’s

legfeljebb is jutalomkiosztások által adja egyszer évenkint é

letének némi jeleit.
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De a’ tagok munkássági köre sinesen illöleg meghatá-Í

rozva, innen a’ társaság Compte rendu-je meg eddig igen

‘ kevés eredvényt mutathat. Az academiai munkálkodások ren

dezese töhbszöri kiserletek után sem sikeriìlt, inert a’ ma

radjunk-nak a’ magyar aeademiában ls vannak barátl. E

ló'ttem fekszik a’ franczia academia (Académie des sciences)

1845ki munkálatainak attekintése. Az elsô èvharmadban az

akademia tizenhat iilést шпон ’s egy ü'mepélyes közgyülést

a’ jutalmak kiosztására.Ezen jutalmak legnagyobb részet egy

pi'ivát ember, grof Monthyon alapítotla. Más _alkalommal

ezen maga nemeben egyetlenegy alapitvány reszleteit elöa

dandom. Mennyi munkájokba keriil az academia Iagjainak csak

a’ jutalomkèrdések megbirálása, képzelhetni abból, hogy az

orvosi pályakérdésre bejött feleletek megbirálására kinevezett

kilencz tagból állò küldöttségnek ötvenket iilest kellett tarta

nia, azonkiviil hogy mindeniknek a’ rea bizott munkákat kü

lön el kelle olvasni. A’ fennemlitett tizenhat ülésben egyèb

iránt az academiának benyujtott tudományos értekezések száma

420 volt. Ezek közt az academia tag'jai által fololvasott kü

lönféle ’s kisebb nagyobb terjedelmiì értekezések száma 72

volt; a’ többi 34S érlekezés az aoademián kivülröl érkezett.

E’ szerint minden iilésre köriilhelöl 26 közlés esik, mellyek

köziil öt a’ tagoke, és 21 idegenekè. Ezen dolgozatok közt van

nak az ugynevezett tudósitások (rapports) az academiàhoz y

kiildött mnnkákròl, a’ tudomány'és ipar valamellyik ágát il

letô értekezésekröl, es végre az academiának benyujtott uj

gepekröl, találványokròl ’sat. [gy a’ vasutak iigyében mun

kálkodó kiildötlségnek sokszor számtalan mindenünnen ide

küldött ér'tekezeseket kell szorosan megvizsgálni, ’s azokrol

itéletet hoznì, melly aztán a’ gyakorlatija nézve is eldöntö е

rövel bir. A’ szóban forgo evharmad alatt 21 illyen tudósitás

(rapports) olvastatott fol az academíai ůlésekhen. Sokszor a’

hiralat számos vizsgálódásokkal ’s fáradságos kisérletekkel van

öszszekötve ‚ mellyeket a’ küldöttsegnek ismètelni kell. Ha e

zen rapportokat kiveszszìik, a’ két örökös titoknoknak minden

ülésbenköriilbelül 19, sokszor igen terjedelmes es az em

beriismeretek minden ágát illetö emlékiratokról kell számolni.

Innen látnivaló, hogy a’ franczia academiánál a’ titoknokság,

ezen magas academìai méltòság, épen nem sine cura, ha

nem-annak meltó betöltésére, sziiksé es az ismeretek csak

nem teljes egyetemével birni. Csillag szat, vagy physiologia,

vegytan vagy növénytan, földmîivelés vagy mathesis, földtan

vagy állattan, neki mindezekben alapos jártassággal kellbir

nia. A’ tudòsitás minden illyen’ ülésröl nyomtatáshan 7-8

ivet tesz, ’s ezen czim aIatt jelenik meg: Comptes rendus

hebdomadaires des séances de l’Acadèmie des Sciences. 4ed
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reiben.' Ha a’ fenemlitett 420 emlékiratból kiveszszììk a’ I9

tudósitást (rapports), ès 18 bepecsételt ’s az academiánál le

юн es elfogadott iráscsomót, 381 eredeti munka marad, a’

tudományoknak négy hónapi haladasát tárgyazó. Ezen 38|

emlekirat közül a’ fo'ldmérés adott 43, a’ csillagászat 19 , a’

mechanica 43,. a’ physica 37, a’ vegytan 39, az állattan 25,

a’ kisérleti physiologia 20, a’ növénytan 10, a’ geologia és

mineralogia. 26, az orvostudomány 43, a’ Í'o'ldmivelés Н , a’

meteorologia es fóldgolyónk physicája 35. Végre 27 közlés

lètetett, a’ vegytan, physica és mechanicábol kölcsönözött

nemelly elvek különféle alkalmazásairòl.

Látni valò ezen rövid közlésbó'l, mi roppant munkássági

köre van a’ franczia tudományok academiájának, ’s mi tömer

dek munkásságot fejtenek ki annak tagjai, noha rendes ñze

tésök kevesebb, mint a’ magyar academicusoké. Es ha ezen

munkálatok beltartalmát tekintjük, legnagyobb részben allya

nok azok,mell ek a’ gyakorlali élet, különösen pedig az ipar

szüksegeibe v gnak. Orvosi tudomány, mechanica, wgytan ,

physica és földmérés azon tudományok, mellyek legnagyobb

szerepet játszanak a’ franczia academia teremében.

A’ franczia academia részt vesz minden fontos катае

sekben, mellyek a’ franczia пер anyag'i jòllétét illetik, ’stu

dományos nézeteken és tapasztalatokon alapitott szót emel. ln

nen a’ franczia academia nagy népszeriisege ’s nagy befolyása

minden lehetó viszonyokba. De illö is, hogy a’ tudomány a'

kor kérdéseihen részt vegyen, ’s biztos alapot nyujlson a’ nem

zeti jòllélnek. _ '

Lássuk most a’ magyar academia tavalyi můködêsét az

elsö fèlévröl; meg mindeddig csak het szám jelvnhetvén meg

a’ mult evi academiai értesitöbôl. — Vegytani értekezès ol

vastatott föl kettó, mathematicai négy, csillagászati egy, (nem

гадит) nyelvtudományi hat, philosophiai harom, törlenettu

domanyi kettö, régiségtani öt, czimertani egy, jogtudomá

nyi három, (egy közülök nem тещ) és igy hat hon-‘p alatt

vagy is 24 iilésben öszszesen 32 — ide számlálván a’ székfog

lalò értekezèseket is: Ha az értekezések bellartalmát tekinijiìk,

a’ magyar academiai ülésekben f6 szerepet játszanak a’ nyelv

tudomány ès régiségtan, ellenben legcsekélyebbek azok, mely

lyek az anyagi erdekeket, vagyis a’ gyakorlati вы sziikségeit

твин. Nem mondom, hogy azon arány, mellyet a’ franczia a

cademiánái látunk, a1 tudomán okra nézve kedvezö , sem azt

hogy a’ positivitás ezen túlsúlyának az ismeretek v'iiágában ör

vendeznìink. kell, de- sajnálva kell emlitenünk meg is, hogy a

eademiánkban a'l vegytani ésphysicaitudományok a’jelen tar

sadalmi elet ezen legfontosb emellyiiinek, -` egy levelezó ta

до! kivéve--nincsen egy kèpviselîije'sem, ’s' fel év alatê meg

О
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orvostudomáayi ertekezes sem olvastatctt föl egy. sem! -Ès

ima `ez egyfontos oka annak, hogy academiánknak a’ köz

életre ninosen ugy szolva semmi hatása,’s átaljában nincsen’

nèpszeriisége.

A’ társasági jollét erneltyìiinek, a’ f'óldmüvelésnek, ipar

nak, 65 kereskedèsnek nem lehet, nem szabad a* regi tradi

tiók nyomán tengôdni , azoknak ui életet kell magokba sziv

nick Minerva mellyéböl, hogy a’ nemzeteknek életet, az ál

ladalomnak eröt nynjthassanak. ’S mindazon tudományoknak,

mellyek a’ társasági elet ezen eletadó erejének fentartására

mulhallanul sziikségesek, a’ nemzeti academiában kell köz

pontosulniok, ’s innen kell elterjedni a’ tudományos ismere

tek sugárainak a’ nemzet minden osztályaira. ’Simé ez az, mi

a’ franczia academiának olly roppant befolyást szerzett meg

a’ társaság legalsóhb osztályaiban is. , Elle est devenu le centre

dun immense mouvement intellectuel,z‘ — mint a’ „Revue des

deux mondes“ mondja.

Nem kell egyébiránt felednìink a’ munkálatok’ öszszeha

sonlitásánál, hogy a’ franczia academiat illetôlag az emberi

ismereteknek csak két osztályáról, a’ mathematicai és

physcaitndományokrol van szò; a’ magyarnál pedig számba

yetiiik a’ n elvtudományi, philosophiai , történetirasi 65 tör

vényudomanyi osztályok munkálatait is, — és mindez,ek

öszszes száma tett fel év alatt 33at, mi jóval kevesebb

mint mi a’ franczia kel szaku academia csupán kèt iiléseben

elöfordult! '

Az eddig elöadottakra aztf-fo 'ák nemellyek szckás sze

rint ismet mondani: ne hasonlitsn mi magunkat a’ franczia

academiához. lgaz, hcgy a’ franczia academia igen jeles fér

iiaival mi nem mérközheliink, de ez bennünket nem jogosit

föl a’ hatramaradásra 65 tespedesre, sem bennünket einem

tilt minden lehetö eszközök haszríálatától a’ haladásra, ’s a’

baladas akadályainak elháriiására, annyival kevésbé arra, hogy

egy olly fenyes példát - minót a’ dicsö franczia nemzet e’

tekintetben is elönkbe állitolt - megközeliteni ne igyekez

ишак. —

A’ magyar academia můködeseinekleggyengébb oldala

eleitôl fogva a’ tagok választása volt. Ezen jog gyakorlataban

a’ tagok nagyobb része valami különös örömet talál, ’s vi

lágért el nem mulasztana egy nagygyülest sem , hogy nagy

számu tagokatne valasztana. Az academiaí rendszabályok közt

bizonyos föltételek vannak ugyan szabva, mellyek valakit a’

tagságra qualiíìcálnak de ez ellent nem all, hogy sokanmin

den illy yqualiñcatio nélkiil is megválasztassanak. Es itt látjuk

már különösen af’ magyar штатов hibáit az academia keb

и
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leben is elelbe leptetve Majd minden rendes tagnak meg van

a’ választasokntíl a’ maga pártoltja, ki mellett aztán kortes

kedik, ’s volt az 16611 egy, ki mindig a’ voksszekreny mellett

állt ’s Hunan capacitálta a’ szavazokat; volt más, ki követ

kezett nap érzékeny panaszt ’s szemrehanyást tön a’ 111665161

saságnak: miért nem választa meg pártoltját, ki pedig az im

dalom mezejé-n egészen ismeretlen. A’ korteskedés, a' köl

csönös pártolás 65 116110116165 62611 6р611 116111 iidvös mòdja

által, evenkint számos tagok megválasztatnak, kiknek egy ré

5261 pártolóján kiviil senki sem ismeri, nem csak személyesen,

de irodalmi munkássagáròl 56111. А2 61616365 informatióknál,

különösen a’ rendes tagokra nézve itt is történnek ollynemü

nyilatkozatok, rnillyet egykor Abbé de Ch oisy tett В u ssy

` 316111611 ш161611 academiai 16336 valasztatott volna, „Les uns

parlent, les autres écoutent -igy irt 6 -' & je saurai bien

me taire, surtout quand ce sera a vous a parler. Venez donc

quand il vous plaira, vous ne me trouverez point dans votre

chemin.“

Es ezen választási buzgalmat, nem hidegiti el azon az a

cademiara nézve épen nem kecsegtetö körülmény sem,hogy

vannak kiilönösen a' tiszteleti 65 levelezö tagok közt ollyak,

kikhez az academiának szerencseje soha sem volt, 50111116

sok, kik 116111110111 erben egyszer, 1511161 masok, kik éven

lfint egyszer mutatják be magokat, tagadhatlan bizonyságaul

annak , hogy megvalasztatásukat szerencsének épen nem tart

ják , ’s hogy ezen megvalasztatast epennem nagyra becsiilik.

Volt az iden is egy par eset, hogy a’ tavaly megválasztott le

velezötagok csak egy székfoglalò értekezés készitesére sem
szenteltek egy év lefolyta alatt 1661, 1111 isrnét nem nagy bi-

zonysaga az academiai valasztások becsiilésének. '

A’ fennemlitett kölcsönös pártolgatás következese 62 15,

hogy mig némellyek egy p'ar,birlapi vagy folyóirati czikkért*

vagy sokszor minden legkisebb irodalmi érdem nèlkül, az a
demia tagjaivá választatnak, vannak ollyak is, kik az iroda-J

10111 pályáján 163616 faradoznak, ’s azon magoknak nem meg

vetendó érdemeketszerzettek, 561 az academiai elsôrangu ju

talmat is elnyertek, ’s mindeddig 11163 csak levelezötagságra

sem érdemesittettek. ‘

„Il faut bien qu’il y ait des ombres dans des tableaux“

monda Abbé d e C h oi sy; de igyekezni kell egy tiszteletet igénylö

testiiletnek, hogy benne meunél kevesebb legyen 62 árnyék.

Annyi igaz, hog ha a’ választások ezen czélszeriitlen rend

szere meg tová b is megmarad, ugy az academiai tagság

minden 1160561 elveszti , ’s mahònap a’ megyei táblabiróság

gal-_mire némelly megyékben mindenki eljuthat, ki az újját

föltartja — egyèrtéků lesz , "5 62 academia mindinkább iii les!

_ 1
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téve a’ gunyolòdók elméskedeseinek.'Ès a’ mi legtöbb az a

cademia nyer ugyan neveket, de nem munkás tagokat, kik

által tekintetet ’s befolyásat a’ tarsasagi életre nevelbetné, ’s

magas fóladatainak a’ tndományok érdekében mindinkább meg

l'elelhetne.

Nern hallgathatom el e’ helyt egy nemet [iatal ironak,

közhir szerint a’ Croquis-k irójának legujabb illy czimii mun

kájaban: „Geschichtliche Fragmente und das ungarische Staats

leben neuerer Zeit.“ Leipzig 1846. a’ 2ik resz 102ik lapján,

a’ kiilföld elött elmondott gúnyteljes itèletet a’ magyar aca

demiáról. Miután t. i. grof Széchenyit- mint illik — dicsere

tekkel elhalmozta volna, n m helyesli azt , hogy tudós larsn

ság alakitására is ñgyelmetfordilolt „Vielleicht wäre es bes

ser gewesen-igy szól - ein Uibersetzungsbureau U?) zu

errichten, und einige tüchtige Sprachforscher sammt dem

sich allenfalls bemerkbar machenden Talenten nur allein zu

unterstützen, stattheute durch eine Masse oberflächlicher Scrib

ler, handwerksmäsziger Uibersetzer, langweiliger Compilate

ren , lgnoranten , und elenden Dichterl ngen, (ne nektek ko

szorus köllöink!) die Bedeutung des Namens „Gelehrter“

entweihen zu sehen. Denn so ist es in der That (тег l) Schade

dasz noch Niemand aus diesem Areopage D’Alembert’s Aus

spruch beherzigt hat , wómit er den Titel ,gPhilosoph‘~ von

sich ablehnt. D’Alembert schrieb nämlich an Fridrich den Gros

sen 1770. Ich will diesen Titel nicht: zu viele gehaltlose Tho

ren nennen sich so.“ Ha ezen német- vagy mint mondják

lengyel — atyalìt jò indulat lelkesitette volna, mint azt felöle

egykor a’ pesti liirlap (679. sz.) magasztalva emlitettv, ’s ha

magának öszintén kivánt volna targyismeretet szerezni, nem

nagy munkájába került volna fölfedezni honunkban -hol óA

egy par evet töltött — a’ szellemi elet fontes és meg eddig

csaknem legyözhetlen akadályait, ’s ha e’ mellettirodalmunk

kal is némi ismeretségetkötött volna, könnyen eljuthatott volna

tannak átlátására, hogy a’ dolgok illy szomoru állásában, a’

udományok, annyi ellenséges elemek daczára is honunkban

igen tiszteletre méltó alláspontctvivtak ki magoknak, ’s hogy

honunkban vannak talentumok-es szorgalmas fök, kik kedve

zöbb kiiriilmenyek közt, bármilly academiának is diszére vál

hatnának; vannak fényes talentumok, mellyeket a’ nálunk u

ralkodó tespedesi.és mozdulatlansági rendszer a’ feledékeny

seg заве: ölébe sodor, vagy az ezen rendszerbôl nemzetünk

értelmi látbatárára nehezkedett indolentia befolyása, mint téli

fagy a’ dus vrágokkd 'rakott fat, minden gyümölcsözëstó'l jò

eleve megfoszt. Igen is, a’ magyar nemzet èrtelmisége gaz

dagabb magvait rejti magában, elmaradásunk minden szo

moru eredvényei mellett is, a’ kifejlésnek, minttöbb más nem- ’



_'13..

zeteké, mit szerzö könnyen fölt'edezhetettI volna. Has'onlitsa

csak öszsze a’ Croquis szerzöje a’ magyar parasztot más nem

zetbeliekkel, ’s tapasztalni fogja, mennyi sok egészséges 01

1011111 а1ар rejlik a’ magyar népben. Mindenekre egyaránt ki

terjedö alapos oktatás, je tanitòk, mod 05 alkalom a’ lelki a

dományok kifejtesere; a’ fensóbb miveltséget lgénylók 5211

mara pedig egy par jól organisait s jól ellátott egyetem, 's

végre szabadsajtó, 05 akkor máskép all Magyarország tudomá

nyos miveltsege ’s ertelmisege. Mind ezt a’ Fragment-ek szer

zöje könnyen átlzithatta ’s meltányclliatta volna, ha tollát va

loban je indulat vezérlette volna. De szerzönek tollat épen

nem az igazságszeretet, hanem a’ piszkolódási és lealacsonyi

tási viszketvg vezérié, mint ezt mar a’ Croquis-khan is nyil

ványitotta, hol egy par jo barátjat az egekig rnagasztalta.l mig

többek közt egy enlemes tudosunkat,- kit a’ kiilföld is be

csiil - 1101 izben is gúny tárgyává tette. - Jelen munkajában

ezen _|ó indulatu szerzö meg tovább ment, 's az acidemiai

testiiletet, 02 uttal meg egykor magasztnlt je barálait sem

veve ki — a’ legnyomorult :bb és tudatlanabb irkaIirkálók se

regévé alacsonyitotta a’nemet olvasó közönség elött. —

Viszszatérek acaderniánkhnz. A’ tagvalasztás közvetleniil

hat a’ közvéleiuényre, ’s arra kii önösen a’ mi acadeuiiánk

nak nagy szüksege van. Mennél magasb fokon áll a’ közvé

leményben valamelly intézet, annál nagyobb tiszteletben ré

szeslilnek annak egyes tagiai. A’ franczia tudósra nézve a’ be

csiiletvágy legmagasb foka, az academia tagjává 10110105, es

pedig nem az ezzel öszszekötöttjótetemênyeknél fogva, inert

a’ franczia academiai tag rendes 11201050 1200 frank, 05 igy \

50 frankkal kevesebb, mint `a' magyar' academicuse, mit ugyau

más ré'szröl kipótól az, hogy a’ franczia academicus minden

iilésért, mellyben megjelenik` hat I'rankot kap, — hanern a
zonbecsiiletnél fogva, mellyet a’ közvélcmenyben az által nyer.

Olly jutalom 02, mellyet a’ franczia acadeinicus minden infis

nál foljebb becsiìl, rnert 02 a’ legbiztosb ajánlóleveliil szolgál

neki a’ legmagasb megtiszteltetesekin` kormany es nemzet rè

széröl. Innen van, hogy az academiai választási 05 székfog

laló iinnepélyekben a’ franczia föváros miiveltebb része a’ leg

elevenebb részt veszen. Innen van, hogy ollyannak valasztása,

ki ezen megtiszteltetesrel nem erdemes , kit talán coteriák ’s .

'cselszövények juttatának ezen tiszteletes testìiletbe, ugy te

kintetiu, mint biin a’ nemzetibecsiilet ellen. Innen van, hogy

meg a' legérdemdûsabb tudósnak is olly 1101102 a’ franczia a

cademiába bejutni. Az europei htrii dr. Gall p. o. csak egy

'szavazatot kapott. (Geoffroy st. Hilaire-ét) pályatársai között,

1819ben. A’ hires költ'ö Hug о Vi cto'rn'ak csak nehezen si

keriilt az Académie Irancaisebe bejutni184lben,’s midó'n Royer

   l
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Collardnál mint candidatos tisztelgö látogatását tevé, ez azt

негде tôle: Est-ce que vous avez ecrit quelque chose Mon

sieur‘.2 ‘S ezen tagválasztási szigoruság szerezte egy reszt a’

franczia academiának azon tekinlélyt, mellyel bir egész Euro

paban: ellenhen olly testiìlel, mellybe mindenki beléphet, ki

egy kissé mozogni tud, vagy ki magának egy két pártfogót

tud szerezni, a’ köztiszteletet ’s bizodalmat magának soha ki

nem vivandja. Minden mivelt nemzeteknel kell igen is lenni olly

köröknek és társulatoknak, mellyekbe minden mivelt ember

biizonycs` föltételek alatt bejuthat, de egy nemzeti academia,

melly a’ nemzeti tudományosságot képviselni akarja, ezekhez

nem sorozható. Itt a’ tagok választasában minden protectiok

nak, cselszövényeknek, alatlomos czeloknak, ’s mellekeste

kinteteknek számüzve kellene lenniök , ’s egyediil tudományos

érdemnek kellene elhatarozni a’ candidatas sorsát.

А’ magyar academiának a’ közvelemenybeni emelkedés

re — mint mondám -— mulhatlan sziiksege van. _ Minden ne

mesbkeblü magyarnak ohajtani kell, hogy ez a“ köztisztelet le

hetô legmagasb polozáia emelkedjék, hogy azt a’ nemzet ugy

tekintse, mint értelmi шедшими képviselöjét, mellyhez

folyamodhassék minden tudományos iigyeiben, mellyekho

nunkban is az anyagi érdekekkel, és igy a’ nemzeti szerencses

пепел mindinkább öszszeolvadnak.

A’ magyar nemzet - fájdalom_mindeddig nemcsak a

nyagi, de meg erkölcsi tekintetben sem мг semmit az aca

demiaért. A’ megyékhez evenkint küldötl academiai tudósi

tások hallgatva tétetnek le a’ levêltárba, a’ nélkiil hogyleg

kisebb viszhangot költenének, ’s az alatt mig a’ franczia a

cade.|ia tagjai mindennemü megtisztf-ltetésben részesiilnek

nemzet es _kormány reszéró'l, nálunk alig részesiil valamelly

academiai tag, nem mondom nemzeti, de meg megyei meg

tiszteltetésben sem, Ha szinte nem tagadhatni is, hogymind

eddig nálunk a’ tudomany becse rejtett kines, ’s hogy nem

zetiink szembeszökó indolentiával viseltetik a’ komoly muzsák

trant; de más részt az is tagadhatlan, hogy a' tudóstársa

sag mindeddig nem vala szerencsés népszeriiseget vivni ki,

’s magára vonni a’ köziìgyelmet.- Ha ennek okát egy reszt

abban kell keresniink, hogy hibás szerkezeténél fogva a’ nem

zet életkerdéseiben mindeddig kevés részt vebetett, de más

részt meg kell vallanunk, hogy azt az eddig divatozott tag

választások , 's jutalcrn-dij kiosztasok is tetemesen hátralta

ták. Ha becs'últetni akarunk, tiszteljúkmeg mimagunkat tag

jaink választásában, jutalomdijaink kiosztásaban ’s minden h1

vatalos eliárasainkban, mint azt a’ franczia academiánál lát

jiêk.éCsak igy nyerheijük meg a’ közvelemenyt az academia

r sz re. _ `

  



VA’ tudes társaság ujabb .intezkedesm a’szakosztályi 'ú

lesek megalapitásával igert ugyan nemi iidvös eredvenyt, a’

inennyiben valamivel több tudományos surlòdást eszközölt az

academia kebleben, de ôszinten megvallva,'az eddig nyert

eredvenyek a’ várakozásnak epen meg nem feleltek; azala

pos tudományt ugyanis elö nem segitettek, a felületesseg

nek ’s csekely targyakkali tanuságtalan bibelödesnekellenben

tágas kaput nyitottak. Ezen szempontból tekintve a’ szakosz

.tzilyok ezen teljes elkiilönzése az academia te k i nt ete't

es hatását nem hogy nevelne, hanem inkabb teteme

sen csökkenti. _’S mi több,. szakosztalyaink autonomiat ige

nyelnek , mi meg több hibába vezet, nemcsak mivelnemelly

szakasztályok az oda tartoze tudományokra nezve alkalmatos

es kikepzett egyedekkel lnem birnak, hanem mivel acade

miánkban kevés tag van igazán a’ maga helyen. Vegylik föl

af’ legfontosb, leghasznosb es legeletbevagóbb osztályt, _

a’ termeszettudományi szakosztalyt. Ezáll három tlszteleti tag

ból , kiknek kettejehez az academianak meg mindeddig sze

rencseje nem volt, három rendes es három videki tagbòl. E

izen rendes tagok közt van két orvos, egy nyelvtudòs , egy

wolog, egy gazda es egy physicus. Az ezen osztalyhoz so

rozott levelezö tagok száma nyolcz, kik közül hat, rendsze

rint három, söt több ev alatt is alig mutatja magát egyszer. Es

igy a’ termeszettudományi szak'úles, mellyben a’ termeszet

tudomanyok legnagyobb resze meg csak kepviselve sincs,

rendszerint — de k rantsem mindig _ öszszesen hat, t. i. egy

tiszteleti, harom rendes es ket levelezö tagból á‘l. Mostker

` dem hogyan gvakorolhat illy osztály, melly a’ termeszeti tu

domanyok czimet viseli, de a’ mellyben sem a’ vegytm, sem

az ásvány-tan , sem a’ növenytan , sem a’ boncztan , sem a’

chirurgia kepviselve nincsen, hol pedig ezekröl, ha sziik

seg kivánja, itelni, ezek mezejßrôl pályakerde'seket tenni, ’s

a’ beérkezett munkákat megbirálni kell; olly osztaly , melly

ben a’ physicát es mezei gazdaságot egy egy videki, ’s e

Avenkìnt legfölebb egyszer, de korantsem mindig megjelenó

lag, az orvosi fontes es паду terledelmii tudományokat egy

helybeli es egy videki tag; a’ zoologiát egy helybeli tag kep

.viseli; hogyanigenyelhet es gyakorolhat mondom autonomiat,

epen az academiai legfontosb můködesek, a’ tagválas'ztás , a'

pályakerdesek es jutallimdij-kiosztás ügyehen 2 ’S hogyan lehet

hinni es штат, hogy egy ekent ellátott szakosztály maga

nak tekintelyt es tiszteletet vivjcn ki a’ közvelemenyben г Te

kintsiink a’ természettudomanyokkal roken mathematicai 052

talyra, honnanlegsiirgetöbb szózat emelkedett. az autonomia

шиш. Ezenosztályban van harem belybeli es ket videki(kik

nek egyikehez tudtomra az academiának meg _eddigA szeren
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cseje szinte nem volt ’s a’ másikhoz is mar több ev eta

nem) rendes tag. Az ide sorolt levelezö tagok száma nyolcz,

kik közül csak egyet van szerencseje az academiának ismer

ni, ’s ez is már par ev eta Milanóban »lakik. Es igy a’ma

thematicai szakosztályi tiles all öszszesen három rendes tag

ból, es ha egyik vagy másik nem jöhet, mi vajmi könnyen

megtörtenhetik , -- ket tagbòl. ’S ezen ket vagy három tag

bòl álle iiles antonomiával biró 4osztáJyt akar kepezni.'Mind

három rendes tag jeles mathematicus, kik a’ tiszta mathesis
Yben helyöket betöltik; de sem'az olly veghetlen fontosságu

mechanrcának, se'u az olly kimondhatlan erdekiicsillagászat

nak, sem a' physic-i geographiának kepviselöje ninos. _ Az

ide sorolt hadtudományi alosztályban egy rendes tag van, ki

tehát minden mindenekben.

Ès ime ezen ket osztályban központosulnak az emberi is

mereteknek legerdekesebb, leggyiimölcsözöbb virágai. Az A

cadémie des sciences csak ezen ket f6 osztalybel all. De lás

suk, mikent van ezen ket föosztály a’ franczia academiánál

ellátva. A’ mathematicai tudományoknak öt alosztálya van:

mellyek a’ geometria, mechanica, csillagászat, geographia

` es hajòzas ’s közönseges physica. A’ physicai tudományoknak

hat osztálya van. tudniillik: vegytan, asványtan, növénytan,

rnezei gazdaság es baromorvosi tudomany, anatomia es zoo

logia, medicina es chirurgia. Mindenik osztálynak, kiveven a’

geographiát, hat rendes tagja van, többnyire mindeuròpai

hirii ferfiak A’ ket f6 osztálybel álle öszszes academia tehát

53 rendes tagból áll. Termeszetes, hogy illy nagy jelessegii

tudòsok , mindenik a’ maga igazi helyen, teljes joggal gya

korolhatnak autonomiát. De az iilesek mind a’ mellett is igen

helyesen mindig in pleno tartatnak , mert a’ szakosztalyi el

kiilönzött ülesek, _ mint már feljebb is szerencsém vala

mondani, — czelhoz epen nem vezetnek , a’ tudományoknak

korunkban öszhangzásra törekvô irányát megsemmisitik, az

elmaradásokat es más tudományok iránti reszvetlenseget clô

segitik , ’s az academiai iilesek tekintetet mind 'inkább ala

siilyesztik, mit hat en reszemról, mindaddig, mig szakosztá

lyaink minden kivánatnak megfelelöleg nem lesznek betöltve

es organisálva, vagy mi ebbeli kivánataim legfelsöbb foka

külön academiákká n m alakulnak , _ pártolni nem fogok ,

valamint azt sem , hogy a’ tiszteleti es levelezö tagok, a’kü

lönfele osztályokhoz csatoltassanak, minek sem hasznát sem

czelját nem látom, annál kevesbbe azt, hogy meg a’ külföldi

tagok is, kikre nezve a’ magyar academiai tagság csak meg

tiszteltetes, _ az osztályok közt szetosztassanak.-A’frau

czia academiának csak nyolcz külïóldi tagja van, Humboldt,
lGausz, Berzelius, Rob. Brown, de Buch, Bessel, Oersted',
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Faraday, _ mind euròpainevek, de a’ kik egy osztályhoz

sincsenek csatolva. -

Termeszetesen hogy mindezekre igen~ könnyii a’ felelet,

melly nem egyeb, mint ez, hogy alkalmatos egyedek hiányá

ban, meg kell vele érnünk ugy a’ mint vagyunk. Es ezen fe

lelet valeban igen alapos, mert olly országban, hol 14 mil

110 ember számára csak egyetlenegy 1025005 kerekeken moz

ó, ’s a’ kor minden igenyeitöl teljesen hatramaradt egye

tem letezik , bol mind a` 100110 intezetek, mind a’ házi ne

veles a’ lehetö legroszabb 10000 allanak; hol könyvtárak es

gyiijtemenyek reszint nincsenek, reszint a’ 100010 legnyomo

rullabb allapotban vannak, hol a’ termeszetitudományok nel

kiilözhetlen segedeszközei egy je chemicum laboratorium es

physicum museum, ’s vegre jól elrendezett clinicnmok hi

:anyzanak, hol a’ regi schlendrián nyomain tespedó' tanitòi

rendszerek eszbutitò es kedvölö módja által eszközlött általá

nyos indolentiakövetkezeseben a’ tudományoknak semmi be

cse , az eletöket tudományoknak szentelt egyedeknek semmi

kilátása, hol a’ tanilò-intezetek ’s tudományok reformja a’ te

endôk legutólsòja, az alatt mig másutt, meg Törökországban

is e’ tekintetben igen sok törtenik; hol meg eddig csak egy

polybchnicum letrebozása sem sikerìilt; ’s hol vegre a’ leg

nyomasztóbb censura a’ lelek minden szabadabb mozgalmait

majdnem lehetetlenne teszi; olly országban mondom , nem

cs_uda, ha csak ritkán találtatnak egyes tudományokban ki

tiìnö ferliak, mert birjon bár valaki a’ legszebb talentummal,

a’ leglángolóbb hajlammal, hol keressen táplálatot tudomá.

nyok 11001 sovárgò lelkenek hazankban_ hol, meg csakis

kolai kezi könyvek dolgában is a’ legnagyobb szegenyseg ural

kodik , ’s bol kepezze ki magat az ìsmeretek `10100 011050001

jának megfelelôleg? Es ha ön fáradhatlan szorgalma által a’

tudományos ìsmeretek tiszteletes fokara emelkedett, hol es

marre kei-esse a’ meltánylást ’s fáradalmainak gyiimölcset?

vagy mit kezdjen sok fáradságba ’s nelkiilözesbe keriilt mun

kájaval, ha a’ belletristica megyejen kiviil jar, ’s komoly 101

gyakkal foglalkozik?  Hazánk a’ politicai küzdelmek szin

tere, mellyen Minerva, a’ menny leánya, hiában hallatja sza

vait. Számos evtized 010 hasztalanul várják a’ muzsák baráti,

hogy a’ honatyák a’ tudományokat is vegre meltó 0110500 he

lyezendik honunkban. A’ politicai kiizdelmek a’ tudományokat

meltatlanul szoritják hátterbe. A’ franczia institut az 0150 for

radalom gonosz napjai alatt is tagadhatlan szolgálatokat tett

a’ nemzetnek ’s meltò joggal mondhatá a’ comite du salut pu

blic , hogy az az oktatas általányos es borzasztó hallgatása alatt

is kiemele a’ tudományok hangjait. - -

A’ dolgoknak illy 011050000 0’ magyar academiának au
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-tonomiat igenylòr szakosztalyokra osztasa, nagyon is idö eletti,

mire meg az academia m gerve epen nincsen , ’s igy mint

biztos alap nelkůli experimentum, vagy meg nem all, vagy

csak sovany gyümölcseit adandja tengödö eletenek a’ haza

oltárara.

Aëanagyar academia meg egykor sem oszta ki annyi

jutalmat, mint az iden, a’ mi mind»n esetre igen örvende

tes tanubizonysaga a’ tudomanyokkali nagyobb fogialkozás

nak mint eddig. Voltak kerdések, mellyekre szamos felelet

erkezett be', mellyek közt egy par esetben, jelessegök rrii

att, nchez volt a’ valasztas. A kiosztott jutalmak öszszege

az iden 630 arany es száz e. frt. Azonban a’ jutalmak kiosz

tasaban , a’ ki'ilönben olly csekely penzöszszegröl rendelkez

`hete academia, tulsagos bôkeziiseget gyakorol. Az alapsza

bályoknál fogva a’ jutalom olly munkaknak is kiosztatik, mely

lyek nyomtatasra erdemeseknek nem talaltattak, ’s ez az iden

is törtent, mint mar több izben. Ez nem egyeb, mint czel

сам, de az alapszabaly altal szentesitett vesztegetes, melly

röl hat a’ tarsasag nem rendelkezhetik. Par evvel ez eló'tt
i igen alapos okoknal Iogva azthatarozta el az academia, hog-y

szaz aranyos kerdesek halyett ötven aranyos kerdesek tiizes

senek ki , mi altal a’ tudomanyra nezve ketszeres nyereseg

allott elö ’s az idei academiai feleletek _ egyet kiveve _

mind ötven aranyosok voltak. Alig jöttek be a’ kerdesekre

olly szamos esjú feleletek mint az iden, es meg is az aca

demia, minden valóban alapos ok neltül a’tizenötödik nagy

gyi'ilésben ismet megvaltoztatta Izen határozatot, es szaz a

ranyos kerdesekettiizött ki, mit legalabb mar addig, mig

a’ fentebbi gyiimölcstelen experim-entalgatasnak tartani kell,

elhalasztani iidvösebb lett volria, vagy legalabb nem terjeszf»

teni ki azt, minden az academia altal föltett kerdesre. --— A’

franczia academia minden estendôben harem jutalmat oszt,

egyet a’ mathematicai, kettó't a’ physicai tudomanyokbel._'

Minden kerdesre harem ezer frank van fdlteve, de ha a’ fe

lelet nem felel meg a’ kivansagnak _ mi nem ritkan törte

nik, akkor egy esztendövel is meghoszszabbittatik a’ hataridó.

Ezenkiviil tiz ezer frank jutalmat szokott toltenni az academia

valamelly fontos kerdes megfejtesere. Az utólsó illy kerdes

az oltast es tehenhimlöt illette. _

Szep jutalmakat osztand a’ vegre valahara megsziiletett

becsi cs. k. academia is, melly mult februar -2kan tartcita

nagy pompaval fôherczeg Janes elnöksege alatt’s kilencz fö

herczeg es az egesz diplomaticus testì'ilet jelenleteben else

közgyi'ileset. Nyolcz palyakerdes tetetett föl, mellyek köziil hat,

egyenkentezer, es egy hat szaz pengô forint jutalmat nye

rend.- ~ -= « ‚



-A'- franczia academia, mellynek olly gazdag budgetje van,

’s a’ becsi, melly olly fejedelmileg van dotalva, mind ezt meg'

teheti.De a’magyar academianak,mel| meg csak egy organuni

ra, életenek ezen mulhatlan kellek re sem tehet szert, a’

jutalmak kiosztasaban ovatosabbnak kellene lenni. ’S hogy a’

jutalom nagysaga nalunk keveset tesz a’ feleletek mindsege

re , azt maganak az academiának sajat kebleben szerzett ta

pasztalasan kiviil elegge hizonyitjak a’ Kisfaludy-tarsasag ’s

termeszettudomanyi testület kerdesei, mellyekre aranylag cse

kely jutalrnak tétetnek ibl,’s mell ekre meg is szamos es gyak

ran igen jeles feleletek кашицей Ье. Nemes keblü iróban a’

becsiilet- ’s önerzetnek hatalmasb ingere van, mint maganak

az anyagi jutalomnak is. Meg kell azonban jegyeznem, hogy

nalunk azacademiai jutalmazasok nem osztatnak ki eleg ün

nep elyesseggel, mi itt mindöszsze is a’ jutalmat nyertek ne.

veiliek fololvasásaban all. Az academia a’ mult közgyüles al

kalmaval is hat jutalmat osztott. Ennyi iutalomosztas meger

demelne, hogy nem a’ közgyiiles vegen, mikor mar a’ hall,

gatek legnagyobb resze szetoszlott, banem egeszen kiilön,

egy arra szentelt napon , ’s minden lehetó iinnepelyesseggel

törtenjek meg. Ennek bizonyosan több hatasa Ienne mind a’

hallgatókra mind a’ megjutalmazottakra, ’s igy közvetve a’

tudomanyokra is, mint a' schol szokásban riem levö ’s czel

talan billikomnak.

Ez elett par evvel az academiai közgyiilesek iigyeben

szelottam a’ Tarsalkodóban (l. 84. szam 1845.) Termesze

tesen eredveny nelkül. Zaradekul ismet ezen targyra vagyok

bator folhivni az olvasó tigyelmet. _ Az academiai közgyiile

sek a’ helyett hogy meltebbak lennenek magas rendeltete

sökhez, _ melly nem egyeb, mint a’ közönség fìgyelmet,

nemesb, _ komolyabb _ es hasznosb elvezetek szerelmere

’s partolasára gerjeszteni fol, evenkint sülyednì latszanak. A’

hallgaiósag közgyi'ileseinket conversatiok szinhelyeve alakitja,

inert az ott nyujtott elvezetek nincsenek inyere. Igaz, hogy

sokszor, hogy ne mondjam többnyire, az elöadandó targyak

_ nem törtenven semmi elöleges intezkedes _ szerencsetle

niil választattak; de mind e’ mellett is szomoru bizonysaga ez

annak, hogy a’ magyar publicumnak tudomanyos elöadasok

hoz nincsen semmihajlama. A` nagygyüles a’ hallgatók iranti

kedvezesböl , mai' ket ev eta ismet költemenyeket is olvastat

a’ közgyiilesekben, mellyek az academia tekintelyet nemcsak

nem emclik, hanem inkabb alasi'ilyesztik. Egy tudes tarsa

sagnak ineltesaga ellen van mas megyekbe csapongni, csak

azert, hogy a’ publicum tetszeset megnyeije. Ezt nem talaljuk

egy academianal sem, ’s bizonyosan nem ez az ш, mellyen

nemzeti diszt, ’s a’ közvelemenyben tekintetet lehet szerezni
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ecademianknak, melly magasb allaspontot igenyel institutiòink

közt. Ez nem baladas, hanem viszszalepes. ’S hogy a’ sza

mitas nem is alap is volt, mutatja az, hogy a’ hallgatók sza

ma az altal semmit sem növekedett, söt az iden csekelyebb

volt mint valaha. A’ titoknoki elöadas utanseregesti'il tódult

kifele a’ hallgatósag nem varva sem ertekezest sem költe

menyt. Tudomanyos academianak föladata megfelelni rendel

tetesenek, melly nem mas, mint a’ tudomanyok elömozdi

tasa es gazdagitasa. Ki ezen magas czeltfölfogni ’s meltatni

nem kepes, ’skit ennelfogva tudomanyos elöadasok nem erde

kelnek, az maradjon otthon, vagy menjen a derek Kisl'aludy tarsa

sagköziilesebe, ha a’ költôi vilag viragai erdeklik. De az academia

maradjonkcmoly hivatasa korlátai közt. Academianak nem mu

lattatni kell a’hallgatókat, hanem komoly elvezetet nyujtani azok

nak, ’s ertelmökre halni. Szaz olly hallgale, kit a’ tudomanyok ii

gye erdekel, ’s azok haladasa lelkesit, többet er ezer tolcngó

’s csevegö egyednel, ki csak azert jön ide, hogy iires szó

rakozasra szentelt óráira ebböl is jusson »gy ket pillanat.

Egyebirant l gyen szabad itt egy par szót szólanom it'

jusagunkról, mint egy jövendö remenydûs nemzedek törzsö

keröl. Midön ket evvel ez elôtt St. Marc Girardin az Aca

demie françaiseba fölvetetett, többek közt ezen szavakat hal

lata szekfog'laló beszedeben: „Lajeunesse represente l’ avenir.

Felicitons donc les nations qui peuvent jeter sur la jeunesse

un oeil de conti nce et d’crgueil! Felicitons nous nous mê

mes messieurs; rar partout aujourd’ hui òu la jeunesse s’

aprete a entrer dans la carriere et a prendre part aux tra

vaux de la patrie , partout dans des conditions et des rangs

divers, elle est digne de sa destinee !“ Szerencses Franczia

ország, raellynek itjusagaròl ezt lehet mondani, ’s mellyre a’

nemzet bizodalommal ’s kevelyen pillanthatl Szerencsesek vol

nank, ha iljuságunkról mi is ezt mondhatnók! De fajdalom!

itjuságunknak tavolrel sincs annyi medja kimivelni lelki tehet

segeit, mint a’ franczianak, ki kiilönösen a’ fövarosban lel

kenek minden vagyait kielegitheti, ’s mindent a’ lelietö'leg

tökeletesb állapotban foltalal, mi tehetsegeinek teljes kimive

lesere szolgálhat. _ Innen ifjusagunkban nincsen semmi kö

vetkezetes, komoly czelokratörekves, hanem legfeljebb csak

mulekcny lelki elvezetek utani vagy, ’s a’ pillanatnyi benyo

rnas zajos viszhangja, melly elenyeszik. mint vihar utan az

aggalom. Meg van ugyan kebleben a’ szabadsag es baladas

ohajtasa, de a’ kep, melly utan eseng,homalyos es zavart ,

mert a’ lang, melly azt taplalja, nem a’ tudomanyos mivelt

_ seg melegenel lobcg. Es igy meg tavol vagyunk azon sze

rencses idötöl, mellyben itjusagunk' azon meggyôzó'd'est hor

‘dandja kebleben, hogy emberi leti'inkneklegnemesb, 'legma
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radaridóbb becse, ’s legfensegesb kincse a’ tudomanyos mi

4veltseg, hogy ez valedi alapja minden polgári baladasnak az

emberiseg palyajan ’s egyediili föltetele az embeii meltósag

hoz illô szabadsag okos elvezetenek.

’S hogy meg egyszer viszszaterjek academiai közgyiile

seinkre, mar ez elött ket evvel nyilványitottam fentemlitett

czikkemben, hogy az academia közgyiileseinek mindaddig

nem lesz szerencseje bozza illó hallgatóságban reszesiilni, mig

oda mindennek, kit labai epen oda vezetnek, bepillantani,

ott egy negyed óraig a’ karzatot köriilnezni, ösmeró'seivel

conversalni ’s aztan kopogva eltavozni szabad leszen. A’ iiya

ron ki'ilföldön tett tapasztalasaim meg inkabb meggyöztek e

zen dolog czelszeri'isegeról. Belepti jegy mindennek ,ki reszt

akar venni a’ közgyülesekben, ’s a’ hallgatòsag bizonyosan

valogatottabb ’s a’ hely szentsege irant meltanyosabb leend.

Igy van ez a’ szabad Francziaorszagban ’s Angliában is ,

hol mindenki meg van a’ felöl gyözódve, hogy a’ szabad

ság legmagasztosb viraga: a’ rend. Mar a’ dolog psychologi

aja is azt tanitja, hogy a’ mihez mindenki minden nehez

seg nelkül bozza ferhet, annak nincsen becse, ellenbenan

nal inkabb növekedik az, m--nnel nagyobb nehezsegekkel jar

a’ közelites. Nalunk belepti jegyek mindaddig csak a’ casinoi

hangversenyeknel vannak szokasban, ’s bizonyosan ezek is

elfajulnanak, ha azokba mindenkinek szabad volna, minden

legkisebb akadaly nelkiil, ki es bemenni. Igy pedig igen szep

es valogatott közönseg szokott ott öszszegyiilni. _ De hat 

tiidós gyiileseink kevesebb tiszteletet igenyelnek e a’ közön

segtól mint hangversenyeink? _ `

Ezen sorckat azon hatartalan buzgalom mondata el je

len sorok iròjaval, melly kebleben lobog hazaja ohajtott e

melkedese irant, ’s biztosan hiszi, hogy minden magasabb

miveltsegü ’s vilagismerettelbiró bazañ, vele egyi'itt meg van

gyözödve a’ felöl, hogy academiank fólviragoztatasa bala

dasi lepeseinknek egyik foladata. _ A’ föladat megoldasa

egyedül a’ nemzettôl függ. Ket föltetel sziikseges mulhatla

nul az academia Szerencses jövendöjenek megalapitásara, ’s

ezen ket föltetel, ezen harcm szeban foglaltatik: Penz, es

gyökeres reform.

Pesten, februar Sdikan 1848.

Utòz'rat.

Midön ezen sorok irattak, legbizelgöbb almai közt sem

bitte volna azok ireja, hogy miden azok vilagot latandnak,

akkor mar a’ szabadsag boldogitó napja ti'iridöklendik ezen

olly nagy arvasagra jutott honnak egen, mellyet az absolutis



musnak annyi buzge szolgai tblyvast sötétsegben tartan» tö

rekvenek, ellenben erósen bitte azt, hogy az obscurantismus

hů zsellerei, kik olly hoszszu ideig gyakorlak zsarnokilag ’s

könyörûletleniil, a’ szerencsesen megbukott korinanytól nyert

’s önkennyel parosult jcgaikat, legalább is azt, mitaz eg e

temröl mondctt, _ mint mar több izben tevek, _ ezutta is

hideg verrel kitörlendik.

De ime a’ köriilmenyek mlntegy varazspalcza-suhantás

által, egeszen mas alakot öltenek magokra. A’ tarsadalmi e

let zsibbadt ereiben uj elet csergedez ’s mit csak hoszszas

es iaradalmas kiizdesek titan remenylenk elerhetni, nebany nap

alatt birtokaba jutank. Egyszerre egy negyed-szazaddalhala

dank elöre, ’s az eló'ttiink tornyosult akadalyok t'iistfellegkint

oszlanak szet. Magasztos lelkek, kik elmetek legszebb gyii

mölcseit, elsorvadni lattatok az önkeny fagyasztó szele al

tal; nemes szivek , kik érzelmeitek legjòtevöbb sugallataitel

nyomni valatok kenytelenek, öriiljetek, mert ime a’ szabad

sag tiszta kek ege ragycg fo'löttetek , mellyet nem homályo

sitandnak meg többe a’ zsarnokság sötet fellegei! _

A’ szabadsag legmagasztosb gyiimölcse az ertelmiseg

gyözelme. Udv neked szep bazam, hogy a’ dicsö ut mvg

nyilt elötted, mellyen az elmulasztottakat kipótolhatod,mely

lyen nagy elmaradascdat lassankint helyrehozhatod ’s letiin

veri a’ sötetseg bösei altal elódbe rakott akadalyok, batran

kifejtbeted ertelmiseged minden kincseit. Legmereszebb re

menyeid valósulasa nem alom többe, hanem a’ lehetöseg ha

tarköreben van. ,Adja az eg, hogy mennel elöbb elvezhesd

annak örömeit! Eljen a’ király, éljen Magyarország, eljen a’

szabadsag!





















  


