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[icséretes szokása az a’ tudományos 
testületeknek, Tek. Academia, melly 
szerint jeles elhunytjaik’ emlékezetét, 

érdemeiket feltüntető beszédekben ün
nepük; ’s míg ekkép a’ nemes munkásságnak 
lefizetik a’ tartozott hálát, az élőket is ha
sonló jutalom’ ki vivására buzdítják. Mert a’ 
nemes kebelnek azon öntudaton kivül, melly 
a’ híven teljesített kötelemmel jár, nem lehet 
szebb jutalma azon elismerésnél, mellyel az 
igazságos maradék a már el holtnak nevét a’ 
feledéktöl megóvni törekszik.

E’ szép szokást gyakorolják Önök ma, 
Uraim, midőn illy tekintélyes számmal gyü
lekeztek össze azon helyen, hol annyi évekig
az élő Elnök körül sereglettek egybe, bölcs
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és baráti vezérlete mellett teljesítni azon 
kötelmeket, miket a’ törvény és alapítók’ 
akarata rótt reánk : bogy most a"' megholt 
Elnök’ szobra előtt lefizessék a’ kegyelet és 
hála’ adóját — külső jelekben ugyan, de 
mellyek zálogául szolgálandanak a’ haza előtt 
azon mély és szilárd eltökélésnek, hogy e’ 
halálból is , melly gróf Teleki Józsefet az 
örökségnek jegyzetté el, újabb és szent ösz
tönt merítendenek úgy becsülni meg emlé
kezetét, mikép ö azt mind végig kivánta : 
példájának követése által.

És így fogva fel a’ nagy elhúnytnak 
példaadó életét, hozzáfogok, Tekintetes Aca
demia, azon szép, de nehéz tiszthez, mellyre 
nem szónoki mesterségem’ereje, hanem állá
somhoz kapcsolt kötelmein, 's e’ mellett azon 
személyes tisztelet és hála hivott meg, melly 
megbecsülhetetlen jóságaiért hozzá kötött 
míg élt, s hozzá fog kötni síromig. Vajha 
sikerülne a megholt Elnök fénye’ sugarait 
olly képbe gyüjtcnem, melly, méltó az el
hunythoz , képes legyen bennünk élénken 
megújítani annak tudatát : mi volt ő, s mik 
legyünk mi, hogy hozzá méltón fussuk meg, 
melly élénkbe szabatott, a pályát.



Ha gróf Teleki József emlókszónoka 
hőse’ dicsőítésére idegen érdemhez volna 
kénytelen folyamodni, úgy fényes ősök' em
legetésével kezdeném beszédemet : a Me- 
csenicsi Garázdák’ tetteiket nyomoznám az 
ösrégiségben, kiktől a Szilágyiak származtak, 
azon Szilágyiak, kiknek egyik érdemes fia, 
Mihály, Magyarország kormányzója ’s a' tö
rök elleni harczok’ nagy mestere volt; s kik
nek egyik dicső leánya, Erzsébet, e’ hazának 
legnagyobb királyát szülte ; kiemelném e' 
vérnek három költő fiát, kik közöl Janus 
Pannonius a’ tudományok* újjászületése’ korá
nak egyik ragyogó csillaga volt ; gonddal 
kisérném e* vérnek elágazásait, míg az a’ 
Széki és a’ Teleki Garázdák’ összeolvadtával 
Széki-Teleki néven Mihályban , az Apafi’ 
ministerében , újra országos jelentősségre 
emelkedvén, hosszú sorát nemzette a’ méltó 
fiáknak, kik hadban és békében , egyházban 
és tudományban, hol Erdélyt, hol Magyaror
szágot, hivatalviselésök, hüségök, tetteik ’s 
munkáik által szolgálták és dicsőítették ; elé- 
hozogatnám a* Mária Terézia és II. József 
méltó kedvenczeit, I. Teleki Józsefet a ko
ronaőrt, és Sámuelt, az erdélyi főkancellárt,
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kiknek mindegyike mint iró’s könyvtár-ala
pító tettek halhatatlan érdemeket; megne
vezném Adámot, a Cid’ szerencsés fordítóját, 
és Domokost a’ magyarországi utazás’ szer
zőjét, Ferenczet a költőt, ’s a többi iró és 
státusférfi Telekiek közöl Lászlót, a' mi II. 
Józsefünk’ a ty já t, ki olly buzgó szószólója 
volt a’ nemzeti nyelv és tudományosság' 
ügyének, ’s belátásos tervezője azon intézet
nek, mellynek tagjai mai nap összegyűltünk, 
fia’ emlékezetének szerető hódolatunk’ adó
jával áldoznunk.

De a' mi Józsefünk, tisztelt Academia, 
idegen dicsőségre nem szorult. Omaga a’ szü
letést olly kívánatos fénynek tekintette, melly 
jobban megvilágosítja az érdemet, de annál 
kiáltóbban födi fel a’ belső nemesség’ hiányát 
és lelketlenséget ; olly kölcsöntőkének, mely- 
lyet a' haza, históriai nevű fiaitól hangosan 
számon kér, mellyet érdemkamatokkal gyü- 
mölcsöztetni kell, és gyarapítva átszállítani 
a’ maradékra. Kora ifjúsága óta érezte ö e’ 
nemes kötelmet, ’s bár hazafiúi lelkű atyja, 
a’ legnemesebb anya, 's a’ leggondosabb ok
tatás és nevelés táplálták azt benne: ömaga 
is a’ legteljesb odaadással igyekezett maga
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magát is nevelni és fejleszteni oda, hol kezét 
szivére téve, egykor mondhassa magának: 
Mélté) örököse voltam őseim’ nemességének, 
becsületes követője példáiknak, öregbítője 
érdemlett fényűknek. Ehhez képest korán 
tanult ő ,’ ’s jegyzett, és dolgozgatott egy
szersmind, azt tartva, hogy olvasásunk csak 
úgy fogamszik meg lelkűnkben, 's válik igaz 
sajátunkká, ha azt nem egyedül a' fogékony
ság' szenvedőleges tehetségével veszszíik fel 
magunkba, hanem az idegen ismereteket 
fontolgatjuk, összehasonlítjuk, megítéljük, és 
így nyert saját felfogásunk szerint újjá ala
kítjuk. Még nem választott volt szakot. 
Atyjától tannlta azt, hogy illyet választani 
kell ugyan, kivált mióta az emberi ismeretek 
olly mérhetetlen tömeggé szaporodtak, 's az 
eszmék’ mai birodalma több tartománynyal bír, 
mint egyes határokkal a’ régi ; ’s hogy egy új 
Aristoteles ma már a’ lehetetlenségek’ sorába 
tartozik : de jókor figyelmessé tétetett azon 
szoros, léteges összeköttetésre is , melly az 
ismék és eszmék' e’ roppant birodalmának 
mindenik részecskéje közt van, s hogy minél 
i nkább hatolnak az egyes tudományok a' mély
be, annál szorgosabban kell az öszves tudo-
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mánykör' eldarabolásától, ’s az ágaknak a' 
közös gyökértől elválasztásától óvakodunk, 
mellyböl hason joggal állnak elő törzs és ágak, 
levelek és virágok , gyümölcsgerezdek és 
magvak. Maga gróf Teleki László illy öszle- 
tében fogta fel és tanulmányozta az emberi 
tudás’ faját, ’s ez átkaroló egyetemes tudo- 
mány szere tétének, melly minden egyes ág és 
forma felé hason figyelemmel és szeretettel 
fordult, maradandó emlékét hagyta azon 
könyvtárban , mellyet ö atyjától örökölt 
ugyan, de három-, sőt négyszeres kiterjedésre 
bővítve, eredeti egyoldalúságából kivett, s 
minden irányban hasonló gonddal ápolt. A 
kilencz Múzák’ e' temploma' tövében születve 
gróf Teleki József, abban játszadozva szerető 
atyja’ térdei körül, benne nőtt fel és erősö
dött ifjúvá ; itt hallgatta atyja’ ismételt inté
seit, mik szerint az ember annyit ér, a' meny
nyit tu d , és csak annyit tu d , a’ mennyit át
gondolva magáévá tett. Ez atyának köszönte 
tehát a tanulás’ öndolgozó módját úgy, mint 
minden oldalú irányát és teljességét.

Tájékozva már a’ nagy körben, fejlett ki 
benne egy és más tudási vidék iránti külön 
szeretete, 's a' mintegy húsz éves ifjú , kinek
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nem csak komolyságát, hanem tudományát 
is könyvek közt megöszült férfiak csodálták, 
a’ választás’ utján találta fel magát. Szenve
délye különösen két irány közt volt meg
oszolva : a természeti ’s a’ leghelyesben úgy 
nevezhető nemzeti tudományok között. Ama
zok közöl a' létegetlen természet’ rajza ’s az 
avval szorosan összefüggő vegytan vonta öt. 
0  itt nem csak az olvasásnál állapodott meg, 
hanem a’ tapasztalati útra is lépett ; az ásvá
nyász’ kalapácsával kalandozta be Buda’ vidé
keit, otthon pedig egy kis vegybontó mű
helyt alkotott magának, ’s ekkép munkássága 
a’ szabad ég ’s e’ füstös és gázos konyha közt 
oszlott meg. Teleki József akkor szikár és 
gyöngéd alkotási! fiatal ember volt. Köhécse- 
lések álltak be, mik a’ gondos szülékben ag
godalmakat költöttek. Az ásványtani kirán
dulások , a’ vegytani műtétetek okoltattak. 
Az orvosok mindkettőt eltiltották, az anya’ 
szerető kérései véget vetettek e’ munkáknak, 
az atya hivatalt emlegetett, ’s a’ nemzeti 
nyelv, irodalom és történet' ügyét kezdte 
ajánlgatni. Teleki József engedett a’fél kény- 
telenségnek, ’s annál könnyebben, mert ezek 
’s az első választás’ tudományai közt eleitől
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fogva már úgy is ingadozott szerelme ; most 
amazoknak jutott az, egészen. A’ gyakorlati 
pálya a’ helytartótanácsnál nyílt meg, de a’ 
teljesb kiképzés’ óhajtása le nem csillapodott. 
Hitsorsosai’ irányában is voltak kötelmei, s 
ki meg volt hivatva egykor nem csak mint 
államférfin és tudós a' hazát, hanem egyháza' 
vallásos és tanügyeit is szolgálni, annak lát
nia kellett a’ külföldet ’s ennek intézeteit, 
megismerni tudósait, kiegészíteni, magasbra 
hatványozni az itthon nyert tudományos ki
képzést. Két év múlva tehát búcsút vett a' 
hivatalszobáitól, ’s szárnyra költ.

Ez 1812-ben történt, ’s Teleki akkor hu
szonkét éves. Két esztendőt Göttingában töl
tött, a’ német tudományosság’ akkori empo- 
riumában, hol én tizenöt évvel később még 
eleven emlékezetét leltem a’ magyar előkelő 
ifjúnak, kit az öreg Blumenbach nem keve
sebb melegséggel em legetett, mint Heeren 
és Saalfeld, ’s ki ott az egyetemi élet’ vigal
mai helyett öszves óráit a’ tanteremek, könyv
tár és otthoni tanulás és írás közt osztotta 
meg. Innen meg lőnek járva Németország és 
Holland’ egyetemei, Anglia és Francziaor- 
szág, Schweiz és felső Olaszország, 's úgy lé-
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pett vissza, három évi gyümölcsös távoliét 
után, elébbi hivatalába a korra csak huszon
öt éves, de tudományra, tapasztalásra, érett
ségre korpárjai felett magasló ifjú férfi. Az 
1815-dik évvel állandó közhivatalkodása, ke
véssel utóbb irói pályája is kezdödék, melly 
nekünk itt különösb figyelmünket igényli.

Első fellépésére a Marczibányi-Intézet 
által nyitott verseny szolgáltatott alkalmat. 
Hogy e’ fellépést egész fontossága szerint 
Ítélhessük meg, szükséges leszen egy pillan
tást vetnünk nyelvi és tudományos akkori 
állapotainkra. Azon időben, mellyről szólnom 
kell, Kazinczy Ferencz kitűzte volt m ára  
nyelvújítás’ zászlaját, Marmontelje és Roclie- 
foucauldja, epistolái és Poétái Berke, Tövisei 
s Virágai, és Dayka ’s Báróczy életeik, tani- 
lag úgy mint gyakorlatilag hirdetvén az új 
elvet, lángba borították a' magyar irodalmi 
világot. Az Erdélyi Muzeum e’ nyelvforra- 
dalmi irány’ állandó közlönyévé vált, ’s lel
kes tanítványok álltak a' mester mellé — 
senki nem lelkesben és merészebben mint 
Berzsenyi Dániel, ki új és szokatlan nagy
ságban ragyogott fel a'költészet’ országában- 
Az elfogúltak, kik sajátságos, és csak képze-
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létükben létező képét rajzolák magok elé egy 
szűz nyelvnek; kik az újításban a’ magyar 
nyelv’ megvesztegetését, az ízlés’ müveiben 
annak megrontóit látták : mind szóval, mind 
sajtó’ utján vészharangot kongattak. A’ keszt
helyi kör, melly, a' különben hála nélkül 
nem említhető gróf Festetics György* vezér
lete alatt, tömött ellenzékkép lépett utjokba 
e’ lelkes igyekvéseknek, eleinte ugyan csak 
szóval, magán és köz körökben, utóbb azon
ban a" sajtó’ utján is az általa szuttyongatott, 
*s olly pirító hírre vergődött Mondolattal; 
melly nem javalandó, de természetes vissza
hatáskép a Szemere - Kölcseyféle Feleletet 
idézte elé az új iskola’ részéről. A két fél 
közti ellenkezés szenvedélyes gyülölséggé 
fajult, mindenik túlment saját elve’ határin, 
és — hogy Teleki József szavaival éljek —
,,szegény nyelvünk keservesen nyögött me
rész csapásaik alatt ; minden pártot nem fo
gott hazafiak, sőt még a’ két felek közül is 
a’ kevesbbé hevesek rettegve és lelkendezve 
várták a’ csata’ kimenetelét, a’ dolog bővebb 
kifejtését, a’ kérdés’ vég elhatározását. A 
gyözödelmesnek dühe, akármellyik legyen is 
az, kerülhetetlen romlással fenyegeti nyel-
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vünket.“ így a’ kor’ álláspontján ö, ’s e’ kör
vonalok nem voltak túlzottak. Megértem én 
is még azon időt, midőn a’ nyelv’ buzgó ba
ráti hol az újításból, hol a’ két tábor’ harczai- 
ból magának a nemzetiségnek vég veszedel
mét jósolták , ’s különböző álláspontjaik sze
rint majd az egyik , majd a’ másik felekezet’ 
embereire mint a' ,,hon ellenségeire“ mutat
tak. 'S nyelvünk ez idétt valóban korcs korát 
élte. Az ósdiak’ Írásai, a' régi nyelv’ saját 
szépsége nélkül; támadásaik, tudományos tá

jékozottság'és helyes nyelvérzés' lilában, min
den tanulságtól meddők voltak : míg az újis- 
kola a' maga jelesbjeiben bírt mind kettővel, 
s azon felül talentommal és ízléssel is; de 
folyton ingereltetve és bántva, nem csak éles
séget kölcsönzött a’ polémiától, s nyugalmat 
nélkülözve, tanításaiban azon szabatosság’ és 
mérsék’ hiányát éreztette, melly egyedül ké
pes illő világosságában tüntetni fel a'tárgyat; 
hanem talentom, tudomány és ízlés nélküli hí
vei, kik a’ nagyobb számot képezték, aggasztó 
bátorsággal s elv- és szabálytalan bánással 
valódi cháoszt idéztek elő a’ nyelvbeli elő
adásban. Az irodalom' őszinte baráti ösztön- 
szerű sóvárgással kezdének ismét egy köz
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tekintélyt óhajtani a' veszélyes zűrzavar 
megszüntetésére , ’s egy több ízben indítvá
nyozott, ’s a zöld asztalnál úgy, mint a’ saj
tóban többször tárgyalt tudós társaságot 
pengetni. De a szomorú időnek nem volt or
gánuma. A* legnagyobb szükség’ c’ perczé- 
ben léptette a' dicső Marczibányi nemzetség 
életbe azon jutalmazó intézetet, melly aca- 
demiánknak is közvetlen előzője volt, ’s en
nek kezelői az elhúnyt nagy alapitó’ óhaj
tása — ’s ekkor már köz eszmélet — szerint is 
legégetőbb kérdést : a' nyelvújításét, tűzték 
ki legott tudományos tárgyalásul. Egy más 
jutalomtétel, az elsővel szoros összefüggés
ben, egy tökéletes magyar szótár’ tervét ki- 
vánta. Gróf Teleki József felszólalásra he- 
vült. Dolgozott, de titkon, saját atyjával sem 
tudatva fáradozásait, mert ez az intézet’ el
nöke volt. Nem egy egész év volt az időha
tár, ’s a’ huszonhét éves ifjú férfi, hivatalos 
elfoglaltatásai’ daczára — akkor már hely
tartósági titokuok lévén — e’ rövid idő alatt 
szerencsésen befejezte mind két munkáját. 
Az intézet 1819. sept. 13-ikán hozta Ítéle
tét, melly az egyik verseny tárgynál öt, a’ má
siknál hat pályatárs iratai közöl egyetér-
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töleg gróf Teleki Józsefnek, természete
sen névtelen, munkáit koronázta. Azon köny- 
nyek, mellyeket a’ váratlan öröm az atya
elnök szemeibe csalt, midőn az általa felbon
tott levelek fiát vallották a' két mtf szerző
jének, valamint e’ nemes atya’ fáradozásainak 
legmagasztosabb jutalmai valának, úgy a há
lás fiú életének is e’napot legszebbjévé avat- 
ták.

A  nyelvújítás elmélete, tisztelt Academia 
— mikép az elsőbb terjedelmes munkát rö
viden nevezhetjük — mind a’ tárgy’ kifejté
sét és nyelvtudományunk’ akkori állását te
kintve , irodalmunk’ legnevezetesb tudomá
nyos terméke volt, mind szerzőjére nézve 
jellemzetes voltánál fogva, figyelmünket kü
lönösen megérdemli. Közepette azon izgal
mas kornak, midőn kiki e' tárgy körül vagy 
mint lelkesedett barát, vagy mint szenvedé
lyes ellenző érzett, gondolkozott és nyilatko
zott; midőn féltett nyelvünk' e’ valódi élet
kérdése szinte minden, a’ nemzeti léteit a 
nemzeti nyelv’ szerencsés fejlődésétől felfüg
gesztő hazafi, személyes és kedélyügynek 
tekintette azt : illy időben e’ tárgyilagos 
tiszta felfogás, ez ovatos, de nem kevesbbé
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következékes középenjárás, ’s e’ mérsékkel 
párosult férfias határozottság meglepő és 
meggyőző volt egyszersmind; a’ kiterjedt és 
beható tudomány pedig, e’ philosophiai lé- 
lektöl áthatott, rendszeres és kimerítő tár
gyalás, bármelly veterán tudományi bajnok
nak koszorút biztosítandott. Megvolt így e’ 
munkán mind azon vonás, melly gróf Teleki 
Józsefet későbbi irodalmi úgy, mint birói és 
államférfiúi munkásságában olly kiválóan jel
lemzetté ; meg a’ teljes tárgyismeret, az el
fogulatlan vizsgálat és szabatos Ítélet, melly, 
midőn elméleti irányban munkálkodik, erős 
világos meggyőződés-, midőn gyakorlatiban, 
jellemként nyilatkozik. A munka korirat, a’ 
mennyiben a kor' mozgalmai által idéztetett 
elő ; ’s ma már, midőn az újítás' kérdését az 
idő elintézte, elvesztette azon égető érdeket, 
mellyel a’ harcz’ korában bírt : de nem volt 
a’ dolog’ felületén átsíkló, inkább az indula
tokra mint meggyőződésre hivatkozó röpi- 
rat; sem vitamü, melly az A és I okaikat 
hányja meg, 's a' maga felekezete’ diadalmát 
kürt öli. A’ magyar nyelv’, sőt valamennyi 
mívelt nyelvek’ történetéből indúlva ki, azo
kat mint folyton változó , folyton változni



kellő, mert élő, létegzeteket mutatja fel, me
lyek, épen ez életöknél fogva nem csak új 
meg új szükségeket éreznek, hanem erővel, 
sőt visszautasíthatlan belösztönnel is bírnak 
a’ szépnek minden formáit, az igaznak min
den világait felvenni, visszatükröztetni. Lé
té vén ez utón a tétel’ alapját, ’s tapasztalati 
utón bizonyítván be, hogy újítani nem csak 
szabad, de kell : egyedül a' nyelvújítás’ tör
vényeinek kifejtése maradt fenn, mellyek nem 
egyebek, mint a’ nyelvképzés’ törvényei : ’s 
e’ két nagy tárgy teszi a’ munka’ fő részeit. 
Nem azon ösztönszerü tisztelet, mellyel gróf 
Teleki József iránt egy, müvek és tettekben 
gazdag élet után, mindnyájan viseltetünk, ’s 
különösen én, ki harmincz év óta annyi le
kötelező jeleit vettem megbecsülhetetlen ke
gyének; nem is dicsszónoki tisztem, hanem 
többszöri, 's külön időkben t e t t , áttanulmá
nyozásból merített elfogulatlan meggyőződés 
mondatja velem, tisztelt Academia, hogy e' 
mü a' maga korában a’ legnevezetesb magyar 
tudományos munka volt; hogy a’ nyelv’ tör
vényeit bővebben fejtette k i , mint korában 
kifejtve voltak: hogy históriai része irodal
munkat egy új tudománynyal, a’ magyar

2
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nyelv' belső történetével gazdagította, melly 
azóta is csak új adalékokkal bővíttetett, de 
illy terjedelmesen és kimerítöleg újabban 
sem tárgyaltatott, ’s eliliezképest, és mint sa
ját vizsgálat’ eredménye, becsét mind máig 
fentartotta: bár a’ nyelv' rokonságai ’s kö
zépkori története körül szükségkép hiányos 
vala, miután a’ hasonlító nyelvészet még pó
lyáiban feküdt, a' kézirati irodalom pedig, 
legnagyobb részében, átvizsgálásán volt, sőt 
lappangott. Gyakorlati becsét a' munkának 
emelte azon vég rész, melly a’ nyelvújítás’ 
elvének alkalmazását tárgyalja, azt szabá
lyozza és az ízlés’ törvényei szerint mérsékli, 
a’ nélkül mégis, hogy neki a' félénkekkel ká
ros korlátokat vonna ; sőt az egésznek bár nyu
godt folyamában is a' haladás’ emberéül tanú
sítva magát, végül biztatólag így inti kortár
sait: „Ha tehát a’ keskeny  közép utateltalálni 
nem tudjuk , sokkal tanácsosabb merészsé
günkben néha megbotlanunk, mint a’ botlást 
félénken elkerülni akarván, h e ly t á llanunk .“ 

Tovább kellett gróf Teleki József első 
munkájánál időznöm, miután csak kevesen 
olvastuk azt azon időben, midőn epochalis 
hatásával szerzője' nevét legott a' hazai írók"



 ̂ l0j)JLcC=Oc£=>*

első sorába emelte, 's a' sebesen haladott idő 
azt, nem maradandó becséből ugyan, de napi 
érdekéből, igen is, rég kivetköztette. Mási
kát, melly a nagy szótár tervét fejtegeti és 
rendszerezi, elég fölemlítenem a Tekintetes 
Academia előtt, mert mindenikünk ismeri, ’s 
olvasta, midőn ezelőtt huszonnégy évvel an
nak alapján készült azon fontos munka elő- 
rajza, melly bevégeztetéséhez immár biztató 
léptekkel közelget.

Illy diadalmas fellépés után nem lehe
tett, hogy gróf Teleki József’ irodalmi mun
kássága azon férfiak által is igénybe ne vé
tessék, kik azonegy időben a’ Tudományos 
Gyűjteményt, ’s ezzel egy tudományos magyar 
irodalmat alapítottak meg. E’ folyóiratot ő 
nem csak több éven keresztül különféle be
cses dolgozatokkal gyarapította , mik közt 
főleg könyvbirálatai, a’ nyugodt és helyes 
Ítéletnél fogva, tűnnek ki; hanem, a Fejér 
György és Thaisz András’ szerkesztésük’ in- 
terregnumában , magának a' collegialis szer
kesztőségnek is munkás tagja volt. Ez idő- 
tájt az irodalomtörténeti, a’ törvényes és po
litikai stúdiumok mind inkább a’ történelem 
felé vonák figyelmét. Néhány derék kísérlet
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jeleli e’ fordulatot: Sparta’ alkotmánya és 
törvényei a' Tudományos Gyűjteményben, 
Eger ostroma, és Első Lajos nápolyi hadvi
selései az újonnan keletkezett Aurórában : 
miknek megjelenése után jelentékeny szünet 
lépett be a’ gróf' Írói munkásságában.

Annál erélyesben folytak az újnemü 
készületek. Egész lélekkel a' történelmi ta
nulmányoknak feküdt. Át lön hatva a'histó
riának nem csak szépségei, s az észt és szí
vet fejtő és mívelö, hanem annak a' nyilvá
nos életre is nevelöleg ható ereje által, melly 
sehol nem olly közvetlenül hasznos , sőt 
múlhatatlan, mint olly nemzetnél, mellynek 
öszves társadalmi intézvényeit nem egy szo
bájába zárt tudós törvényhozó alkotta, mint 
valamelly philosophiai kézikönyvet; nemegy 
hivatalos bizottmány szerkesztette, mint va
lamelly részvényes társaság : hanem — ha
sonlítva egy élöfához, melly az idők' folya
mában itt egy száraz ágat hullat el, ott saját 
erejéből új hajtásokban újúl meg, ’s a' száza
dok' moha alatt örökzöld ifjúsága' dagadó 
ereivel erősödik és izmosúl — a' történet, 
azaz a' nemzet’ saját élete fejtette elé száza
dok lefolyása alatt, s úgy, miképen azt a' nép'
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erkölcseinek ’s világnézetének a’ reájok haté) 
világgali súrlódásai hozták magokkal, ’s mi- 
kép ez egymásra hatás’ módosulásai ’s a 
korok’ változó szükségei változtatták , ’s 
ekkép a’ haladó időkkel haladva , koronként 
bővítették és megifjították. Igen is, Tekintetes 
Academia, félre értik azok a’ históriának 
tartalmát úgy, mint érdekét, kik abban csak 
egy regényes elbeszélés' gyönyörködtető 
szépségeit, vagy az óságnak kellemes ábrán
dozásokba ringató félvaló ’s félálom fűszerét 
látnak. Erkölcsi tan ez, és politikai egyszer
smind : az élet’ mestere, az igazság’ fénye, 
mint a’ régi bölcs, ’s a’ világ' Ítélő széke, mint 
egy újabb bölcs nevezte : tapasztalati morál 
az egyénnek, gyakorlati államtudomány az 
országos férfiúnak, s istennek a' világ’ keze 
által működő igazsága az emberiség felett. 
De a’ historia csak úgy teljesíti e' tisztét, ha 
az eseményeket mint a’ szükségesség' és ér- 
elek’ harczait, az emberi érzések’ s szenvedé
lyek' határozó befolyásai alatt , nyomozza. 
Azért a' rész le tekben  ’s az okokban van 
a' h is tó ria : a’ puszta események' sora csak 
csontváz , melly az életterjesztö idegek’ s a 
munkás izmoknak támoszlopúl szolgák
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így fogván fel gróf Teleki József a' his
tóriát , mellynek szellemét az emberiség’ 
történelmében tanúlta, a czélba vett hatás’ 
tekintetéből a hazait kelle alakító vizsgálatai’ 
tárgyává tenni ; de a’ nemzet’ öszves élete’ 
képét festeni az addigi előkészületek’ elég
telensége miatt későbbi idők’ feladatának 
tartva, egy szakaszt választhatott csak, de 
ollyat, mellynek kútfői elég bőven folynak, 
hogy egy részletes életképet lehessen alkot
ni ; eseményekben gazdagot, a' tanulságért; 
szereplőkben nagyszerűt, a' nemzeti önérzet’ 
emeléséért. A’ választás ekkép csak a’ H u
nyadiak  k o rá ra  eshetett. Két nagy ember
ben dicsőült meg a’ nemzet ama’ félszázad 
alatt, milyen több a’ magyar égen nem ra
gyogott : Hunyadi János és Hunyadi Má
tyásban; mindkettő legteljesb, legpraegnán- 
sabb kifejezése a* magyar jellemnek : az 
ősinek utolsó ’s legmagasztosb viszsugárzata 
amaz, az újnak minden oldalú ’s többé utói 
nem ért példányképe- ez. Húsz évi tanulmá
nyok , az ideje’ jobb részét igénybe vevő, 
nagy felelősséggel járó hivataloktól megzsu- 
gorgatott minden szabad órák’ érett gyümöl
cse lön e’ nagy kiterjedésű munka , melly
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nem csak a' nemzet’ világéletét lebbenti föl 
előttünk, hanem annak minden oldalú nyi
latkozásait az állam és jog, az egyház és er
kölcsök , a’ miveltség és polgári viszonyok' 
körében. 1843-ban az befejezve állott, mikép 
t. i. illy munkát befejezni lehet ; de maga a’ 
dolgozás alatt gyűltek folyton új források, és 
csakhamar egy második átdolgozás szükségét 
kezdék éreztetni. Azalatt az Erdély’ kormá
nyára meghívott férfiú' súlyos állása csak ez 
újabb szerzemények’tanulmányozását és foly
tonos levelezések’ utján szaporítását engedte. 
Megjött a' végzetteljes év, melly a’ jelent a" 
múlttól elválasztja , és gróf Teleki József, 
magas helyzetéről a’ magán életbe térvén 
vissza, mellyel harminczöt év előtt hagya el, 
hogy a' királynak és hazának szolgáljon; 
elővette az ifjúságában tervezett, egész éle
tén által szeretettel ápolt munkát, ’s annak 
újbóli keresztül dolgozásában lelte fel élte' 
végső hat éve’ egyedüli vigasztalását, a’ köz 
javalásban utolsó örömeit.

E' nagy műről nincs ezeken túl mit 
mondanom. Önök azt ismerik, ismerik mint 
a magyar történelmi tudomány’ első rangú 
müvét, mint díszszel megállót a’ világiroda-
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lőni hasontervü müvei közt. Neki abban a" 
történetnyomozás’ 's a történetalakítás’ sze
rencsés összeolvasztása sikerült : 's mi«: a’ 
szak’ emberét a’ történeti ismeretek’ gazda
gítása és megigazitása , e’ terjedelmes és 
mélybe ható vizsgálat, a’ források’ birálatos 
felhasználása 's a’ lépésről lépésre hü szám
adás minden állítmányról elégíti ki : a' mívelt 
történetbarát tanulsággal és gyönyörűséggel 
követi e' nyugalmas , plasticai elbeszélést, 
melly szintolly távol az eszmétlen realismus- 
tó l , mint a’ történetet az allegóriáig fellen- 
gítö idealismustól, az eseményeket, embere
ket és tetteiket úgy terjeszti elő, mikép 
azok' sora és indokai, külső és belső szüksé
gesség szerint , a’ lélektani felfogás előtt 
megnyilatkoznak. E' felfogás adja meg jel
lemrajzainak is azon tárgyilagos valóságot és 
é le te t, melly nélkül azok szép költői képek 
lehetnek, de megszűnnek historia lenni.

Ez, Tekintetes Academia, gróf Teleki 
József, az iró. De ő ez acaderniának elnöke, 
sőt ennél is több , ö annak egyik alapítója, 
szerkesztője, életben ’s halálban jótevője, és — 
lelke volt, az intézet ügye neki szívügye, az 
intézet maga fogadott gyermeke ; az ö élete



’s az academiáé egy. Hiszen ő azt, még mi
kor meg nem született, atyjától már örökbe 
vette. Mert ki volt az, Tekintetes Academia, 
ki az 1790-ki eredménytelen tervezések után 
azt melegebben sürgette, erélyesben moz
gatta, mint gróf Teleki László? Ki ne ismer
né ennek „Buzgó Esdekléseit,“ ennek acade- 
íriiai tervét? Az ország’, sőt a' világ' figyelmét 
akkor más érdekek fogták el, de Marczibányi 
Istvánban megfogant a’ nemes mag,’s életbe 
lépett — mellyet beszédem’ folytában már 
említettem — ennek jutalmazó intézete, 
előfutnoka az academiának, az academia ki
csinyben.’S gróf Teleki László ennek elnöke, 
és József egyik koszorúzott ja. Az első lépés 
megvolt. 1825-ben megzendült Felsöbüki 
Nagy Pál’ hatalmas szózata ; négy nemes 
hazafi, akkor még többnyire a' fiatalság' prae- 
textájában, a legszentebb lelkesedés' lángjá
val ama' napot a’ nemzet’ egyik legnagyobb 
és leggyümölcsözőbb napjává avatták — 
kell-e megneveznem őket , kiknek neveit 
minden magyar hálás kegyelettel tartozik 
kebelében megőrizni? -- 'S alig tévé át a’ 
négy első alapító az academiát az eszmék és 
óhajtások' sorából a' valóság’ világába : ime
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gróf Teleki József sietett testvéreivel együtt 
atyjok' drága örökségét a’ haza* oltárán ál
dozni fel : e’ megbecsülhetetlen könyvtárt, 
mellj nélkül az intézet a' leghathatósb és 
múlhatatlanabb eszköz' lilával volt volna. 
Egybeállt az országos küldöttség készíteni az 
intézet' alkotmányát : annak élén is gróf Te
leki József állt. Majd megalkottatott ez ma
ga; az igazgatók’ bizodalma öt hívta meg 
ennek kormányára. 'S ö nekünk huszonnégy 
éven át elnökünk, jóakarónk, barátunk volt. 
Szép napok voltak azok, Uraim, midőn mi 
az ö folytonos jelenléte, közvetlen vezérlete 
mellett indultunk meg az ú j, az ismeretlen 
pályán. Ki mondhatja, hogy öt egyéb , mint 
a' nemzeti tudományosság’ érdeke, a' függet
len meggyőződés’ becslése, az engesztelés' 
közvetítő szelleme vezérletté? Kinek nem vi
lágított kétségeiben tanácsának biztos böl-o  o
csesége, kit nem emelt csiiggedéseiben biz
tató derültsége , ’s nem vidított buzdító 
helyeslése? Rendeltetése öt két ízben is távol 
vezette tőlünk, de a' távolban is ö szerető 
gonddal őrködött a még zsenge intézet 
fölött, és semmi nem történt — nem mon
dom tudtán, de — tanácsán kivid, és sege-
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delme nélkül. És áldozni is mikor szűnt meg? 
Emlékezzünk újra könyvtárunkra, mellyet 
időnként egyes becses ajándékokkal, 1832 -ben 
és 1850-ben egyegy tetemes gyüjtemény- 
nyel nevelt ; éremtárunkra , mellyet ö alapí
tott; a történettani osztály1 érdekeire, melly- 
nek utolsó munkája’ jövedelmét adta rendel
kezése alá ! De jótéteményei életével sem 
szűntek meg. íme végrendelete! Ez intézet
nek hagyományozta ö örök sajátul azon 
nagyszerű munkáját, mellynek kiadása közt 
ragadtatott el közölünk, hosszú nemes életé
nek legszebb és legsajátabb gyümölcsét ; 
ennek gazdag könyvtárát, mellyet e’ munká
jához sok éven á t , tetemes költséggel szer
zett össze; ennek egy huszonnégyezer pengő 
forintnyi alapítványt a’ könyvtár’ folytonos 
gyarapítására, és tizenkét ezeret egy éven
ként kiadandó drámai jutalomra, mellynek 
koszorúzandó gyümölcsei a' nemzeti színház' 
repertóriumának sajátjai legyenek. A’ hol a" 
tettek illy hangosan beszélnek, Tekintetes 
Academia , ott a' szónok' nmgasztalásaira 
szükség nincsen; ’s a' hála ha néma is, nem 
kevésbbé forró, és hű.

És gróf Teleki József a’ királyt és hazát

3
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szolgálta mint bíró, mint államférfiú is. Túl, 
nem mondom a' magán érdeken — az ö 
tiszta leikéhez nem fért a legkissebb szenny 
— de túl minden kedvezésen és boszún is, 
igazságos , 's az igazság' meggyőződésében 
szilárd volt, és kérlelhetetlen. Mint kormány
férfiú felvilágosodott, munkás, és birtokában 
azon szép és gyakran nehéz hűségnek, melly 
a’ királyt és hazát nem választja el soha : 's 
épen azért, várt legyen reá kegy vagy gáncs, 
a’ körülményekkel soha meg nem alkuvó. 
Mint egyházfőnök gondos és buzgó, de oko
san ovatos ott , hol a’ bátorság nem épít. 
hanem a' birtat is koczkára veti. Mint tör
vényhozás’ tagja, ö, az irodalom' 's a' historia’ 
embere, szükségkép egyszersmind a' haladás 
embere is, de a' léteges, 's e' természetéhez 
képest egyszersmind óvakodó, haladásé.Tudta 
ö mellv erősen áll a’ százados élöfa, saját 
földében, mellyet nyesegetni, tisztogatni, 
mellybe nemes ágakat oltani lehet, sőt kell: 
de gyökerétől elválasztani a" legveszedelme
sebb visszalépés. Végre mind ez állásaiban 
hazafi volt és magyar; 's bár türelmes és jó
ságos köz és magán viszonyaiban, de csak az 
oltárig: ’s ez oltár—a' magyarok' istenéé volt.

IC



Gróf Teleki Józsefben az országos férfi ’s 
az író a legszebb öszhangzásban volt az em
berrel. Aristocrata volt, születés , neveltetés 
’s erkölcsei szerint, ’s bírta az aristocratie 
minden erényeit, de annak vétkei nélkül. 
Ehhez képest becsiiletszeretö, hiúság nélkül, 
büszke, kevélység nélkül, nagylelkű, fitogta- 
tás nélkül, szigorú, keménység nélkül. Nyá
jassága leereszkedés volt ugyan, de jósággal 
s az érdem' elismerésével párosulva. Az em
bert belértéke szerint méltatta : becsülve a' 
tehetséget, tisztelve a' munkásságot, 's meg
hajolva a' hazafi erény elő tt, mellyet senki 
vallásosabban nem gyakorolt, m intő; ’s épen 
azért hideg volt a’ magyarnak olly érdeme 
iránt, mellvnek dicsősége nem a' haza’ dicső- 
ségét nevelte egyszersmind. E' mellett gon
dolkodásában és tetteiben őszinte és valódi: 
azért magas állása’ daczára is egyszerű, ’s 
gyűlölője a‘ színnek, melly hazugul jellemet 
negédel. Végre becsülte a' vagyont, de nem 
magáért, hanem mint eszközét az áldozatnak, 
mellyet adósságnak tartott a’ haza —, ’s a’ 
jótéteménynek, mellyet kötelemnek a' szen
vedő emberiség iránt.

Nem festem a' kínokat, Tekintetes Aca-
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demia , mellyekkel a’ legnemesebb embert 
gyilkos nyavalyája —, nem a’ fájdalmakat, 
mellyekkel az idő , le lkét, borították el. 
Amazok ellen a' szakadatlan munka nyújtott 
neki enyhületet, ezek ellen a' remény, hogy 
a magyar az idők' látogatásai közt is hű ma- 
radand magához. E nemzetnek nehéz, de 
nemes küldetés méretett ki a' sors által. Neki 
volt fentartva az európai népek közt azon 
szerep, hogy e földterületen, mellyet a’ ter
mészet a' Kárpátok' déli lejtjein e g y  egész
nek jelelt ki, s melly évezreken át különféle, 
egymással küzdő népek’ csatatere volt, egy 
egységes hazát alkosson, melly e' néptöredé
keket e g y  törvény alá foglalva , államot 
építsen fe l, saját intézvényei és saját neve 
alatt. Ez államnak rendeltetése volt a' kelet' 
népeit , mik koronként Europa' e' részeibe 
özönlöttek, vagy magába olvaszsza és pol
gárosítsa , mint a' kunokat és besenyőket, 
vagy hol szenvedve hol győzve eltartóztassa 
közép Európától, mint a' tatárt és törököt, 
’s nyúgoti szomszédai' míveltségét megója, 
tölök ismét visszaveendő , mit küzdéseiben 
elvesztett, vagy ki nem fejthetett. E' gond
viseleti küldetésnek, Uraim, rögtön nem sza-



kadhat vége. Része egy nagy birodalomnak, 
másokkal együtt fogja azt folytatni : de csak 
úgy, ha meg nem szűnik lenni , a’ mi volt : 
magyarnak. ’S hogy ez maradjon, tőle függ; 
tőle hogy az új egyesületnek tiszteletre méltó 
tagjává legyen a’ nemzetiség’ és míveltség 
párhuzamos fejlődése által, mellynek olly 
biztos és szerencsés eszközét nemes és szép 
nyelvében bírja. Igen is, e' nyelv, horgonya 
a’ magyar miveltségnek : egyesek mível- 
tethetnek csak más nyelven, a’ töm eg egye
dül a' magáén, ’s e’ tömegnek, miután fel- 
szabadíttatott az ezeréves gyámság alól, mí- 
veltetnie ke l l ,  hogy ama rendeltetésének 
megfelelhessen. Ennek nyelvéhez kötötte te
hát az elhúnyt nagy ember végső reményét : 
s jaj nekünk, jaj e' népnek, ha reménye hiú, 
ha bizodalma álom, ha fáradozásai sikeretle- 
nek voltak; jaj e' nép 's e’ föld'jövendőjének, 
ha szózata, melly nemes munkáiból, melly sír
boltjából szól fel hozzánk, meg nem érte
tik, 's nagyjaiban hü elszánást nem érlel!

Nem, Tekintetes Academia, e' becsületes 
munkásság nem maradhat gyümölcsök nél
kül. Az nem lehet, hogy azon nagyszerű és 
gazdag kép, rnellyet ö előttünk föllebben-



tett, bennünket hidegen hagyjon, hogy azon 
%'y nagy és nehéz időkön, miket a' nemzet’ ön- 
íj tudata elébe vezetett, ne okuljunk; hogy e’ 

vétkeket ne utáljuk ; e’ tévedésekből ne ta
il núljunk ; e' nagyságon önérzetünk ne erősöd

jék. Az nem lehet, hogy azon nemzet,melly 
ama’ félszázad alatt annyi nagyságot, erőt és 

A szellemi í’elsőbbséget, az erény és honszere
tet’ annyi példáit mutata fel, meteornak le

ft gyen a' nemzetek’ színhelyén feltüntetve, 
hogy hirtelen semmiségbe dőljön. E’ szo
bor, melly hidegen, de jelentésen fogja a’ bár- 

r mikor is korán elvesztettnek kegyes vonásait 
A emlékezetünkben megújítani, újítsa meg azon 

lélekét is, melly az elhunytat nemesítette 
míg élt, 's nemesítendi müveit, míg magyar 

K irodalom lesz. Ha az ö példája a tehetőst ál
lj dozatra, az Írót munkára, minden hazafit kö-
V telmei’ tiszta tudatára hevítendi : úgy, és
V akkor, Uraim, a' gyásznak e’ napját vigasz
a váltandja fel, 'se' földi életen túl is felettünk
ft őrködő lelkében kifejezhetetlen örömmel e’
a szellemi hang fog megzendülni : Nem hiá—
eh ban él tem!


	Oldalszámok
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32


