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Hazafiságból mindent a hazáért. A hazafiságot az ifjaknak tanulniok, a férfiaknak gyakorolniok, az öregeknek tanítaniok kell!

RDÉLVORSZÁQ vezető államférfiainak hazaszeretetét mindenkor klasszikus műveltségük és önzetlen áldozatkészségük táplálta. Ezek a nemes erények szolgáltak
alapul a múlt század reform-politikájában, midőn Erdély Karai és Rendéi 1841 ~1843-iki
országgyűlésükön a Magyar nyelv, a Nemzeti Színház s az Erdélyi Múzeum érdekében törvényt alkottak.
Az ember korának és nemzetének gyermeke lévén, intézményeit és alkotásait
rendesen kora és nemzete szükségletéhez méri; csak ritkán tud korát megszégyenítő
és nemzetének haladott műveltségét megelőző alkotással előállani. Ily alkotásban rendesen a fajfentartó ösztön és a nemzeti politika érzéke is vezérli.
A hazaszeretet és a műveltség élő ereje csodálatos szerencsével találkozott a
múlt század vezető politikusaiban, midőn a nyelv, a múlt és a műveltség törvényeit
megalkották. A XIX. század éppen azt igazolta, hogy a nemzetek fenmaradása műveltségüktől függ és a közműveltség a legnagyobb biztosítéka nemcsak a szabadságnak,
hanem az alkotmányosságnak is.
Az erdélyi reform-diéta igéi közül a Múzeum gondolata csak az elnyomatás
szomorúságában válthatott testet, az akkor elvetett magot csak a vesztett szabadság
forró könnyei érlelhették meg.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalapítása s általa a Múzeum megalkotása a
hazafiak törekvéseinek és érzelmeinek harmonikus együttműködése által történhetett
s az életet jelentő művelődési eszme kiható erejének nyilvánulása lett. Ez az alkotás
a nemzet önérzetét táplálta és erőinek csirázóképességét öregbítette. A nemzet művelődését legjobban a tudományok művelése biztosítja, mert nemcsak bámuljuk a tudományok hatalmas szépségét, hanem hiszünk is jóságában és hatalmában; a mi valóban erősítő tudat azoknak, a kik művelik és megnyugtató gondolat azoknak, a kik a
tudomány haladó és munkáló hatalmát szemlélik. A tudomány nagy ékesség és csodálatos szolgálatokra képesít: termékeny csirája a haladásnak, kiszámíthatatlan eszköze
a művelődésnek, melyből az emberiség fejlődésének örökös forrása származik és
vágya táplálkozik.
Hídvégi gróf Mikó Imre, az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalapítása nagy munkájának a tiszta hazafiság fényével övezett, áldozatra kész, kimagasló alakja, kire
mindnyájan a legnagyobb hálával és elismeréssel gondolunk és kinek elévülhetetlen
érdemét és századokat túlélő emlékét kegyelettel ápoljuk. Szinte megdöbbentő az isteni
gondviselés látása, hogy a híres és régi Mikó név a családnak utolsó férfi tagjában
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emelkedik ugyan legmagasabbra, de egyúttal azzal ki is halna, ha a székelyek gróf\a
az Erdélyi Múzeumban e nevet meg nem örökítette volna. A nemzet múltját búvá
okult és a világ folyását s a történelem igazságait keresve és latolgatva tanulta meg,
hogy mint igaz hazafi gyakorolja a hazafi kötelességét és példájával oktasson a hazaszeretetre, melynek szállania kell nemzedékről nemzedékre. A múltban elmerülő,
vígasztalást kereső magyart a jövő nehéz feladataira edzeni akarván, a múlt kultuszával a hazaszeretetet tápláló Múzeumot a jövőt biztosító tudomány szolgálatára is
rendelni kívánta. S később, hogy a múzeum-egyesület és gyűjteményei valóban a
tudomány czéljait szolgálják, a második egyetem Kolozsvárra hozásában és felállításában egész erejével dolgozott és annak ünnepi megnyitásában királyi biztosként
ünnepelte gondolata megvalósulását. A tudomány-egyetemnek és a múzeumnak egymásra gyakorolt hatása eredményeként az egyetem fejlődését, a múzeum gyűjteményeinek nagyarányú gazdagodását és a múzeum-egyesület komoly, tudományos munkáját kell megállapítani.
A két intézmény egymásra gyakorolt hatását talán semmi sem mutatja jobban,
mint ez az Album, melyet az alapítás félszázados fordulójának és ünnepének emlékéül az Erdélyi Múzeum ad ki, mely az egyetem tanárai, emberei és intézetei nélkül
ma már el sem képzelhető. Az A l b u m mindenkit meggyőzhet arról, hogy ez intézmények kapcsolata egyaránt biztosítja az erdélyi hazafiság és a magyar tudomány
gondozását. A múzeum a hazafiúi erényeknek és érzéseknek ilyen módon nem pusztán mentsvára és balzsamozó megtartója, hanem egyúttal a tudományos munka székhelye és forrása. Az egyetem, melynek szolgálatára vannak a múzeum gyűjteményei
rendelve, nemcsak a tudományos élet biztosításával tesz Erdélynek nagybecsű szolgálatot, hanem a múzeumi gyűjtemények alapján álló tudományos munkájával is, mert
e gyűjtemények hazánk és nemzetünk földje ismeretére és történetére vonatkozó emlékeinket és kincseinket bocsátották kezére.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesületet egy gyászos korszakban a törhetetlen hazafiság
alapította, gondozóinak önzetlen munkássága fentartotta és jubiláris korszakában tudományos virágzásnak indította. Hogy tehát gyümölcse megérlelődjék, közművelődési, tudományos és hazafias munkája fokoztassék, hogy a múzeumról alkotott ideális felfogás
megvalósuljon, mindez a nagy és nemes törekvés attól a nemzedéktől függ, mely
hívatva van - - s melynek kötelessége — örökünkbe lépni. Ezt nemcsak reméljük, de
a hazafiságtól, melyet őseitől kellett tanulnia és a műveltségtől, melyre ez a múzeum
emelte, méltán el is várjuk.
A Múzeum az alkotó és immár elmúlt nemzedék dicsősége, de egyben a megtartó és eljövendő nemzedék feladata is.
Gróf Esterházy Kálmán

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története.

i.

z erdélyi tudományos egyesületi törekvések közül az a legrégibb, a
melynek a XVI. század elejéről csak a
neve: Sodalitas Septem-Castrensis maradt reánk. 1 Élete rövid volt, iránya, úgy látszik, akadémikus akart lenni, mint társáé,
a Dunai Tudós Társaságé s nevén kívül nem
maradt állandó nyoma. Utána a XVI. század
politikai küzdelmei, vitái és vallási harczai
dúltak Erdélyben s éppen a magyarságot
szakgatták legtöbb felé. Az országos lét
nagy harczai és a sokféle felekezet gyakran
kicsinyes küzdelmei közt nagy, egyesítő tudományos gondolatok nem keletkezhettek.
Külső és belső viszonyok egyaránt nem kedveztek ilyeneknek a XVII. században sem.
Az önálló nemzeti fejedelemség megszűntével a külső harczokat .béke váltja
fel s változik a belső élet is. A vallásos
kérdések helyébe lassanként gazdaságiak
és nyelviek nyomulnak. Ébred zsibbadt
álmából a nemzeti érzés és kivilágosodik,
hogy nem vagyunk elég erősek. Erőink
kifejtésére egyesülés szükséges. Az anyaország és Erdély magyar ifjai a XVIII,
század dereka után a királyi testőrségben
már együtt lépnek fel elmaradt irodalmunk elővitelére. A testőrségben Bessenyey György, 2 Erdélyben - - tőle füg-
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éjt nem teszi azzá s csak előjele a bekövetkező világosságnak. Erdélyben korának
úgyszólva egyedüli szélesebb látókörű és
sokoldalú írója. Érezte nyelvünk elmaradottságát s kétségkívül a gyűjtemények
hiányát is. Az utóbbiakban Bethlen Kata
majd a nagyenyedi református kollégium
könyvtára nagyjában kielégítették szükségleteit, de a nyelv mívelésére már 1760-ban
kifejezi az Isten vitézkedő anyaszentegy-

getlenül és előbb -- Bőd Péter fölvetik
az akadémia gondolatát.

Bőd szerepe azonban még olyan, mint
a hajnalcsillagé, mely maga fényes, de az

Bod Péter

E tanulmány első része „az Erdélyi Múzeum- idézeteire ott hivatkozván, azokat most elhagytuk.
2
A Holmiban 1779-ben, a Jámbor szándéknak 1848 előtti előzményei" megjelent az Erdélyi
Múzeum 1909. évf. 353-375. 1. Szerző forrás- bán 1781-ben.
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Gráf Bánffy György

rjáza históriájának előszavában, más nemzetek példájára, egy tudós emberekből álló
magyar társaság felállításának szükségét.
Csakhogy Erdélyben kívánságával egyedül
állott. Az eszme visszhangtalansága okát
az irodalom és irodalmi kör hiányában
könnyen megtalálthatjuk.
Ennek az akadémiai eszmének fölvetésével egy időben feltűnik a muzeális
gondolat némi csírája is. tiermányi Dienes
József nagyenyedi református pap már történelmi forrásgyűjteményt állít össze. Még
nem közgyűjtemény, de már gyűjtemény.
Ezt örökli, gyarapítja és ebből dolgozik
Benkő József, a Transsylvania írója.
Ugyanekkor a fiatal gr. Teleki Sámuel
külföldön, tanulmányai közben végigjárja
az útjába eső gyűjteményeket s ott szerzi
később alapított könyvtárához az első indítást, tapasztalatait és első könyveit.
Sajátságos, hogy ugyanő midőn gróf
Batthyány Ignácz erdélyi római katolikus
püspök később, 1785 szeptember 15-én,

egy erdélyi tudós társaság felállítására
tervet közölt vele, ez iránt elég hidegen
és csak udvarias, támogató Ígéretével maradt. Batthyány terve nem sikerült.
Hat évvel később, az 1791-iki országgyűlésen az akadémiai eszmét az ország
rendéi indítják a megvalósulás útjára. A
múzeumé még akkor is csíra és csupán az
Aranka György buzgó izgatásai után megalakult nyelvmívelő és az erdélyi történeti
kéziratokat kiadó társaság mozgalmainak
és működésének következményeként f e j lődik ki .rendre jobban.
Aranka György nyelvmívelő társaságának tervezetében csak egyetlen gyűjtemény: a magyar könyvtár szerepel. Midőn
azonban az országgyűlés a gondolatot
elfogadta, a nyelvmívelésnél szélesebb
alapot tűzött ki s a kiküldött országgyűlési bizottmány ily értelemben bővítette munkálatát. Ebben már ott találjuk a

Aranka György
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könyvtárt és gyűjteményeket, képek, pénzek, czímerek, felíratok, régiségek gyűjtésének kijelölt czélját, tehát a múzeum gondolatát. A párhuzamosan alakult erdélyi történeti kéziratokat kiadó társaságnak már
czéljainál fogva is gyűjteményt kellett létesítnie és létesített is. A múzeumi gondolat ekkor már tényekben erősödött.
A Nyelvmívelő Társaságról azonban a
rendek hiában hoztak törvényczikket. Az
uralkodó nem erősítette meg, hanem
visszaküldte. A rendszeres bizottmány elé
került a terv s itt a szászok faji és művelődési.féltékenykedése megakasztotta annak
országos támogatással való létesítését.
Aranka most magánúton próbálta tervét megvalósítani s így adta be 1793 deczember 3-án egy Magyar nyelvmívelő
útkészítő társaságnak alapszabályait gr.
Bánffy György kormányzónak. A kormányzót nem csak méltósága, hanem egyéni
kiválósága is jelölték erre az állásra. Bánffy
gróf a felajánlott elnökséget elfogadva,
helyettesítésére a Marosvásárhelyen megalakult társaságba gr. Teleki Mihályt nevezte ki. A társaság gyűléseket tartott; 1794
augusztus 1-én körlevélben szólította pártolásra az erdélyieket, némi könyv-, okleveles régiséggyűjteményt létesített s 1796-ban
kiadta egy kötetben munkálatai első darabját. A következő évben Aranka gyűjtő
utat tett, de a szétforgácsolt erők akadémikus jellegű munkálkodása rendre mind
kevesebbre apadt s végre 1810-ben a pénz
hiánya és a Főkormányszék bürokratikus
beavatkozásai a társaságot 18 éves múlt
után megszűntették.
Marosvásárhelyen a Királyi Tábla személyzete, a református kollégium tanári
kara és a télire oda húzódó vidéki főúri
családok alkották azt a kört, melyre a

Döbrentei Gábor

művelődési mozgalmak támaszkodhattak.
Kolozsvárt a Főkormányszék tisztikara, a
katolikus, református és unitárius liczeumi,
teológiai és kollégiumi tanárok s a telelésre beköltöző előkelő világ szolgáltatták
a tudomány és irodalom barátait. Az
utóbbiak kivált az országgyűlések idején,
de máskor is, jóval számosabban voltak
itt, mint Marosvásárhelyt.
A személyi viszonyok Kolozsvárt kedveztek inkább, míg Marosvásárhelyt 1798
óta ott volt a művelődés szolgálatára a
szép Teleki-könyvtár. Az állandó munkál'
kodás tárgyi és személyi feltételei te\)át
egymástól távol, külön állottak, pedig a
sikert erősebb, központi tömörülés nélkül
nem lehetett biztosítani. 8 Döbrentei Gábor
azt mégis megkísértette, mikor' mint gróf
Gyulay Lajos nevelője, 1813-ban Kolozsvárra költözött. Kört teremtett maga körül,
szállása koronként az irodalom és a tudo-
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Ezt a nehézséget az Aranka-féle társasághoz beadott egyik tervezet úgy akarta legyőzni,
hogy a társaság 3 szakba csoportosítandó működését Marosvásárhely, Kolozsvár és Nagyenyed
közt kívánta megosztani.
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május 26-ra megadta a gyűlésre az engedélyt s azon a napon itt Döbrentei tervezetét elfogadva, gr. Teleki Pál elnökségével megalakult a tisztikar. Az első
választott tagok Kolozsvár írói világából
kerültek ki s Petricfrevictj-liorvatt) Károly,
írói hajlamú család tagja és a történet
könyvét szívesen forgató, művelt úr az
Aranka-féle nyelvmívelő és történetkedvelő társaságok gyűjteményeinek, melyeknek elhozatalát Marosvásárhelyről elrendelték, ingyen szállást Ígért. Pénzalapot
is gyűjtöttek s megkezdték a tudományos
munkálkodást, de az udvari kanczellária
beavatkozására az alapszabályok megerősítéséig a további üléseket megtiltották.
Az alapszabályokat aztán fölterjesztették,
megerősítésüket sürgették is, de az soha
sem történt meg s így az ügy megbukott.
Petrichevich-Horváth Károly

.
mány _barátai,_ találkozóhelye lett, 1 81 4-ben
megindította az Erdélyi Múzeumot s ennek
nyomán új életre kelt az akadémia az erdélyi
tudós társaság eszméje. Előbb a nyelvmívelő társaság felélesztésére gondolva*
Kilyéni Székely Mihály ítélőmester és Cserey Miklós táblai ülnök Döbrenteit Marosvásárhelyről ily értelmű tervezet készítésére szólították fel. Öt szakosztályra
osztva ki is dolgozta a társaság tervezetét, melynek akadémiai jellege volt.
Költségvetést csinált, megnyerte a főkormányzó támogatását s ezen az alapon
1818 j ú l i u s 21-én Marosvásárhelyt gróf
Teleki Pál elnöklése alatt népes gyűlést
tartva, az alaptervezetet kiadták egy bizottságnak. Számbavették anyagi erejüket s
mintegy 30.000 forintnyi alap kilátásával
a Kolozsvárra birtokvizsgáló székre nagy
számban összegyűlt főnemesség jelenlétét
jó alkalomnak ítélve, ott 1819 május 25-én
felhívást bocsátottak ki. A főkormányzó

II.
Ezektől függetlenül, a tisztán múzeumi
gondolatot Erdélyben évek múlva először
Bölöni Farkas Sándor vetette fel 1829-ben.
Gróf Lázár László kanczellárhoz azon év
januárius 28-án benyújtott tervezete vázlatos, de czéltudatos múzeumi programm.
A Főkormányszék szolgálatában élve, jól
ismerte a pénzügyi nehézségeket s azokkal
számolva, szerény alapokra akart építni.
Tervéhez az alapeszmét a Főkormányszéknek a köteles nyomtatványokról való
rendelkezése nyújtotta s az egész múzeumot egyelője költség nélkül szerette
volna létesíteni. Bizonyára arra gondolt,
hogy a már létesült intézetre, ha megérdemli, majd ad költséget az ország. Minden erdélyi nyomda öt köteles nyomtatványából egyet az Erdélyi Nemzeti Múzeum
alapítására és gyarapítására szánt, egyet
pedig a pesti Nemzeti Múzeuméra, hogy
a kölcsönösség elvénél fogva a Magyarországi Helytartótanács intézkedésére az
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anyaországi nyomdák is egy-egy példát
juttassanak az Erdélyi Múzeumnak. Ide
szánta a magyar nyelvmívelő társaságnak
a liczeum könyvtárába letéteményezett
gyűjteményeit, a különféle iskolai könyvtárak remélhető duplumait s a liczeum
könyvtárában haszon nélkül heverő, Bécsből küldeni szokott képgyűjteményeket.
Gyarapodást remélt a magánosok tárgyi és
pénzbeli adakozásától, a könyvnyomtatók,
könyvkereskedők és könyvkötők ajánlataitól s a Magyar Nemzeti Múzeumnak csere
útján megszerezhető duplum-anyagából.
Költségekre nézve csupán a könyvköttetést tartotta különösen szükségesnek s
erre módot is ajánlott. A múzeum helyéül
pedig az országgyűlés terme felett levő
üres termet javasolta.
A vezető köröket azonban még ennyire
szerény terve sem nyerte meg. Márczius
18-án már elpanaszolja egyik barátjához
intézett levelében, hogy tervével nem boldogult s hiában bíztatta később őt ebben
az ügyben Döbrentei is. Kedvét veszítve,
végképpen letett értékes gondolata megvalósításáról. 4 Pedig már ekkor az elvetett
magvak csíráztak, sőt néhol kikeltek és
virágot is hoztak. Gyulafehérvárt, Marosvásárhelyt 1798-tól, Nagyszebenben 1802től nyilvános könyvtárak éreztették áldásos
hatásukat. Ezeknek a forrongó és terjedező gondolatoknak még akkor igen nehéz
volt útjuk és lassú haladásuk. Csak mikor
az időszaki sajtó, ennek élén a Nemzeti
Társalkodó, megindul s neki lendül, kezd
a múzeumi gondolat és a művelődési ügy
is szélesebb körben erősödni. Országszerte nőttön-nő a tanulás, önmívelés és
az alkotás vágya, érlelődik a múzeum
kérdése is. A kolozsvári magyar lapok —
kivált a Nemzeti Társalkodó - - minden

évfolyamukban hoztak utazásokat, honismertető czikkeket s felhívták a figyelmet pusztuló emlékeinkre. Nagyajtai
Kovács István 1ß40-ben és 41-ben Kolozsvár falai és bástyái feliratának közlésével általános érdeklődést kelt. Vágy támad a pusztuló emlékek megőrzésére. A
harminczas évek folyamán Erdélyszerte
kaszinók alakulnak. Ezek könyvtárakat létesítenek s a kolozsvári kaszinó régipénzgyűjteményt is alapít. Kolozsvárt mind
érezhetőbb a közkönyvtár hiánya s ez az,
a mi egyeseket arra indít, fyogy könyveiket
közhasználatra bocsássák. Előbb a kaszinó

N'°- l .

Nemzeti Társalkodó
2
Szombaton, -^ u-= Januarius' 2-dikdn

1830
Az első szám feje

könyvtárába kerülnek így könyvek, majd
gr. Kemény József és Sámuel nagyobb
alapításra, a gr. Széchenyi Ferencz által
1802-ben mutatott példa után, múzeumra
gondolnak. 1837-ben volt legelőbb szó
arról, hogy Kemény József gróf könyvtárát
közczélra szánta. 1840-ben már híre kelt,
hogy a szintén Gerenden lakó unokatestvére, Kemény Sámuel gróffal együtt
könyvtárukat beszállítják közhasználatra
Kolozsvárra.
Erdélyben rég eltelt a gr. Teleki Sámuel, gr. Batthyány Ignácz és b. Brukenthal Sámuel ideje. Az elmúlt évtizedekben
közczélra nem hoztak nagyob'b áldozatot.
Az emberek már elszoktak ilyentől s kételkedve várakoztak a fejleményekre. A két
Kemény azonban 1841 februárius 24-én

4

E kérdésre átkutattam 1829-től 1842-ig, Farkas haláláig, minden erdélyi magyar lapot, de
a múzeum gondolatát 1841 előtt sehol sem vetik fel többet.
Az E. M. E. Emlékkönyve
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egyetlen tettel eloszlatott minden kételkedést. Azon a ^napon írott levelükben
ugyanis Küküllő 'vármegye összegyűlt Rendéinek ünnepélyesen bejelentették, hogy a
legközelebbi országgyűlésen könyv-, kézira:- és ásványgyűjteményeiket a Kolozsvárt állítandó Nemzeti Múzeum alapjául
ajánlják fel s arra kérték a vármegyét,

:
Id. Szász Károly

hogy mivel ilyen intézmény szervezése,
állandó fentartása, kezelése és továbbfejlesztése csak biztosított országos támogatással történhetik: a megye Rendéi vegyék
pártfogásukba az ügyet s ajánlják figyelmébe a többi törvényhatóságnak is.
Küküllőmegye Rendéi éppen tisztújításra készültek. A választás elveiben azonban nem tudtak megegyezni s eredménytelenül oszlottak el. A két Kemény levele
tárgyalásra sem került s gr. Teleki Domokos főispán visszajuttatta azt küldőjüknek,
kik most i f j . gr. Bethlen János útján
Kolozsmegye Rendéihez nyújtották be s
az Erdélyi Híradó márczius 9-én egész
terjedelmében is közölte azt. így tudomást

vett róla a többi lap s ezek útján a közönség is. Az alapítás szándékában nem
lehetett többé kétség s a kivitelre mozgalom indult. Márczius 16-án megszólalt
az első visszhang gróf Gyulay Lajos levelében, melyben 1890 darabból álló, jól rendezett ásvány-gyűjteményát ajánlotta az
alapítandó múzeumnak s azt a helyes
meggyőződését fejezte ki, hogy a törvényhatóságok pártolása legjobban ily előre
tett ajánlatok után remélhető.
A felébredt érdeklődés hatása alatt, a
nagy áldozatok első pillanataiban, Kolozs
vármegye volt az a törvényhatóság, mely
a múzeum szükségességét érezve és megértve, az alapítás eszméjétől ihletve, márczius 29-én hozott határozatával a hivatalos Erdélynek a múzeumi mozgalomban
irányt jelölt. A megye köszönetét fejezte
ki a két Keménynek. Elhatározta, hogy a
legközelebbi országgyűlésre küldendő követeinek már most utasításba adja, hogy az
ország Rendéi ne csak elfogadják az ajánlatokat, hanem „az alapítást csak kez~
detnek tekintve, az egész intézetet pártfogásuk alá vegyék és a nemzet egyesített erejével állítsanak a czélnak minden
tekintetben megfelelő nemzeti könyvtárt
és múzeumot" s lelkes főjegyzőjének,
Szentiványi Mihálynak tollából a kérdést
mélyen átértető köriratban szólította pártolásra a társtörvényhatóságokat.
Ezek — élükön a székelyekkel — egymás után mozdultak meg. Csíkszék április
20-án, Üdv a r hely szék május 22-én, Háromszék május 27-én, Marosszék j ú n i u s
15-én tartott közgyűlésükön pártolólag foglaltak állást az ügyben. Doboka vármegye
október 26-iki közgyűlésén választott követei utasításába belefoglalta, hogy a már tett
ajánlatok őrzésére és megóvására szükségesnek látja a múzeum- és könyvtár-felügyelői hivatal felállítását, sőttovább menve,
erre az állásra Szász Károly nagy-enyedi

11

AZ E. M. E. TÖRTENETE

tanárt, a jeles írót és szónokot ajánlotta
az országgyűlés figyelmébe. Szász Károly
szerencsésen egyesítette magában a műveltséget és a tudományt, a törhetetlen magyarságot és fáradhatatlan munka szeretetét.
A lapok közölték a határozatokat, fentartották és élesztették az érdeklődést, a
múzeum gondolata az egész erdélyi magyar értelmiséget foglalkoztatta. A Nemzeti Társalkodó egyik írója fölvetette a
marosvásárhelyi Teleki-könyvtár Kolozsvárra költöztetésének eszméjét s az iránt
puhatolózott, hogy mi módon lehetne a
keletkező könyvtárnak és a szükséges történelmi adatoknak szerzését megkönnyíteni
úgy, hogy a duplum-adományok ne tengjenek túl s mégis mindenki áldozhasson.
Akadt újabb adomány is. Kolozsváry Pál,
a dobokamegyei gorbói járás szolgabírája
a Kemény grófokhoz intézett levelében
felajánlotta öreg édesatyjának szaktudománya mívelésére, külföldi tartózkodása
alatt szerzett 269 darab könyvét; 5 a kolozsvári kaszinó pedig közgyűlésén kijelentette, hogy a múzeum megvalósítását
örömmel fogja pártolni.
Ezalatt a követválasztások 1841 őszén
lefolytak. November 15-én Kolozsvárt megnyílt az országgyűlés s kétségtelen, hogy
1841 végétől odáig, míg a múzeum eszméje törvénytervezetté fejlődhetett, elég
idő volt arra, hogy közvélemény alakuljon
mellette. Az erdélyi míveltebb közönség
legalább a kaszinókba járó pesti lapokból
ismerte a Magyar Nemzeti Múzeum kulturális fontosságát s koronként szóltak
arról az erdélyi lapok is. Az országgyűlés
kebelében sokan voltak, a kik külföldön
járva nagy múzeumokat láttak. A Főkormányszék hivatalnoki karában ott élt még
Bölöni Farkas Sándor, a régi múzeumi
5
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KOVÁCS I S T V Á N

KOLOZSVÁRIT,
KIM. LYCUUM' BETŰIVEL.

1842.

Kovács István röpirata

tervezet szerkesztője, ott volt a történetíró
Nagyajtai Kovács István, Kemény József
gróf bizalmas embere. Mindezek úgyszólván naponta vendégei voltak a kaszinónak,
hol a közérdekű kérdéseket s köztük a
múzeumot szívesen tárgyalták és így a
kolozsvári személyi és társadalmi viszonyok a múzeumnak mindenképpen kedveztek. Számot kellett azonban vetni azzal
az elmaradottabb és szűkebb látókörű felfogással is, mely a múzeumot fényűzésnek
tekintve, felállítását csak annyiban óhajtotta, a mennyiben a tervezett országgyűlési terem, kormányzói palota és színház
érdekében teendő áldozatok engedik. A

Levele Miké Sándor gyűjteményének Jakab Eleknél maradt részével a székelykeresztúri unitárius gimnázium könyvtárában.
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fontosságot ez a felfogás sem tagadta, de
a sorrend kérdésében elsőbbséget adott
az előbbieknek, így arról nem lehetett
kétség, hogy az országgyűlés a két Kemény
és Gyulay Lajos grófok ajánlatát elfogadja,
csak a megvalósítás ideje és az intézkedések természete volt kérdéses. Éppen

irata vezérkönyve az országgyűlés későbbi
múzeumi gondolatainak. 7
Széles körben elterjedve, sokat használt, mert fejtegetéseivel olvasóit meggyőzte, a kérdésben otthonossá tette, s
magyarországi példáival versenyre tüzelt,
így tetemesen hozzájárult ahhoz, hogy a
múzeum gondolata s különösen megalapításának bejelentése lelkes köztetszésre
találjon.
Ez a nevezetes esemény 1842 június
21-én játszódott le.

III.

Gróf Teleki József

ezért egységesebb közvélemény alakítására, a közönség bő tájékoztatására, meggyőzésére, de különösen az országgyűlésnek egységes, tervszerű előkészítésére még
szükséges volt a sajtó munkája. Ebben
Gébbel Frigyes Szózata ° és Nagyajtai
Kovács István röpirata tették meg a nagy
szolgálatot. Mindkettő újra összefoglalja
a múzeum czéljait és feladatait s Kovács
István 1842 januáriusában megjelent röpc
Szózat a hazai múzeum alapítása ügyében. Erdélyi Híradó 1842. Különlenyomatban is
terjesztették. Számos maradt fenn, egy van például Kovács István röpirata végén az Erdélyi
Nemzeti Múzeum könyvtárában, kettő Miké Sándor székelykeresztúri gyűjteményében.

Telt országgyűlési terem és karzatok
várták a főkormányzói lakás és a nemzeti
színház ügyében a tanácskozást, midőn
csaknem az ülés elején a rendek elnöke
bejelentette Kemény József és Sámuel
grófoknak Kolozsvárról, június 20-ról keltezett levelét, mely a múzeumok fontosságát vázolván, felhozta, hogy a testvér
Magyarország „az ismeretek ily kútfejét
szükségesnek tartotta s illően méltányolta,
midőn a Széchenyi Ferencz gróf által ajánlott könyvtárt magyar nemzeti múzeum
alapjául országosan elfogadta s fentartásáról és gyarapításáról több ízben nagylelkűen és bölcsen rendelkezett". A jó
példa felmutatása után a múzeum alapítására eddig tett lépéseiket s adakozó társaikat megemlítve, ismert gyűjteményeiket
az Erdélyben létesítendő múzeum alapjául
ajánlják fel. Csupán azt kérték maguknak,
hogy a múzeum-épület elkészültéig s a
főkönyvtáros állásának biztosításáig fel? Az erdélyi magyar nemzeti múzeum ügyében. Kolozsvár. A kir. lyceum betűivel. 8. r. 53 1.
— Megjelenését már a Vasárnapi Újság 1842
januárius 23-iki 403. száma jelzi a 64. lapon. Ára
30 krajczár volt. Az Erdélyi Múzeum 1909. évi
362—64 lapján bő kivonatát adja.

AZ E. M. E. TÖRTÉNETE

ajánlott gyűjteményeik őrzésük alatt maradhassanak, a mire őket levelük szerint
a magyar nyelvmívelő és kéziratkiadó társaság gyűjteményeinek sorsa indította, mely
a szükséges hely és őrzés hiánya miatt
bomlott szét. Az ajánlat felolvasását lelkesült éljenzés, tetszés-zaj és kardcsörgés s
rögtön reá a lelkes felszólalások egész
sora követte.8
Az országgyűlés az alapítóknak köszönetét fejezve ki, a napirenden volt többi
tárgyakkal együtt a múzeum ügyét is a
Rendszeres Központi Bizottmánynak adta
ki, azzal az utasítással, hogy azok létesítésére minden körülményt megfontolva,
terjesszen az országgyűlés elé javaslatot.
Utasította továbbá a Rendszeres Bizottmányt, hogy az alapítókát a múzeum ügyének tárgyalásánál a tanácskozásokra hívja
meg.
A három első alapítványt nyomon követték mások. Június 23-án gr. Esterházy
László az édesatyjáról, Esterházy Jánosról, reámaradt régi magyar s erdélyi folyóés emlékpénzek gyűjteményét ajánlotta fel
azzal, hogy a múzeum ezen osztálya állandóan alapítója nevét viselje s az általa is
gyarapítóit gyűjtemény őrének fizetésére
8

Zeyk József dobokamegyei követ kiemelte,
hogy az ajánlás napját nevezetesnek tartja, mert
ez által az eddig folytatott sérelmi politikától
eltérve, az országgyűlés a haladás útján az alkotások mezejére lépett. A múzeumot a tudományos
míveltség s a tömegeket átható értelmesség fejlesztő eszközének tekintve, a könyvtárnak és múzeumnak Kolozsvárt, országos költségen leendő
felállítását rovatai útján ajánlotta. Társa, Pálffy
János, udvarhelyszéki követ a gazdasági egyesület
és erdélyi tudományos akadémia felállítását sürgetve, az akadémiai törekvések történetét fejtegette a XVI. század Sodalitas Septem-castrensisétől a nyelvmívelő társaság s Döbrentei Gábor és
társai törekvéséig s mivel szerinte a gazdasági
egyesület s az akadémia csak kevés költségtöbbletet okozna: azok felállítását is elajánló. Ifj.
gr. Bethlen János az erőt a kivívhatóra óhajtotta
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5000 frt alapítványt jelentett be. Augusztus 29-én gr. Teleki József, Erdély kormányzója első kiadásokból és ősnyomtatványokból álló több száz könyvet, a Magyar
Tudományos Akadémia kiadványainak teljes sorozatát, valamint több más magyar
művet és mindezekhez 3000 frt. tőkét ajánlott. A könyvtár-alapító, író és tudós Telekiek
családi hagyománya gr. Teleki József által
is gyarapodott. A vásárhelyi Teleki-könyvtár s a Tudományos Akadémia Telekikönyvtára mellett a Telekiek a múltban
s a jelenben egyaránt kiváltak kulturális,
irói és művészi hajlamukkal és készségükkel. Lészay Dániel Szászvárosi-széki főorvos 1000 görög, római és újabbkori darabból álló érem- és régipénz-gyűjteményét
jelentette be.
Ezalatt a Rendszeres Bizottmány vegyes albizottsága Mikó Imre gróf elnöklése alatt, Kemény József gróf tervezete
alapján, munkához fogott. Tervezete igen
érdekes emléke és tükre a muzeális törekvéseknek és felfogásnak. 0
Külön szakaszban tárgyalja a múzeum
feladatát, létesítését, fentartását s szabálytervet nyújt, a mely kiterjed az igazgatásra, kezelésre, használatra s ügyrendre.
konczentrálni s a múzeum és a színház kérdését
kívánta első sorban megoldani. Hasonló értelemben szólottak Fogarasi János vízaknai és Gál
János küküllői követek, míg báró Apor József
(Háromszék) a politehnikum ügyét ajánlotta figyelembe. Csupán Aranyosszék követe, Gál József
jelentette ki, hogy küldői is hálás köszönetüket
fejezik ki az alapítványért, de az ország sokféle
szükségét látva, nem találták magukat alkalmasoknak arra, hogy most a múzeu.m felállítására
ajánlatot adhassanak s azt vették utasításban, hogy
az adományozó grófokat mindaddig, míg a múzeum felállítása lehetséges lesz, kérjék megalapítványuk őrzésére, maguknál tartására.
9

Eredetije gr. Kemény József sajátkezű reájegyzéseivel megvan Székelykeresztúron, az unitárius gimnázium gyűjteményében.
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A múzeum mellett feladata e szerint az
gr. Bánffy-házat tartja olyannak, melynek
iskolán túli lehető legtöbb oldalú, alapos, tu- első osztályát tűzfallal mentesítve, fel ledományos kiművelődés elősegítése, az iro- hetne használni. A másodikra, új épület
dalom, művészet és természet válogatott pélemelésére úgy hiszi, hogy Kolozsvár vádányai és mintái kiállítása által; főként pedig
rosa a díszére emelendő intézetnek a
10
a haza legrészletesebb ismeretének és üdvös Trencsin-vár környékén alkalmas helyet
haladásának előmozdítása. Erre a czélra
jelöl ki. Ha pedig ez nem történne meg,
I. gyűjteményeket tart, melyek 1. fog- úgy a gr. Kuun-leányok 5—6 ezer frttal
lalják magukba a világirodalom elsőrangú
megszerezhető külső magyar-utczai telkeit
termékeit s a nemzeti irodalmat; 2. tükajánlja, 1 1 mely a mellette emelkedő reforrözzék híven a tudomány állását; 3. legyemátus templommal, nagy kertjével és a
nek gazdag forrásai az ország alapos isme- mögötte folyó Szamossal a tűzbiztonság
retének ; 4. nyújtsanak ízlést nemesítő szempontjából elég kedvező fekvésű. Itt
példányokat; 5. a kül- és belföldi iparági
egy 50.000 írton emelendő "csinos, kétmozgalmakat mintákban, rajzokban s itt- emeletes épület évekig befogadhatná^ a
ott eredeti példányokban is tüntessék fel
múzeum gyűjteményeit. 1 2
s 6. a haza régiségeit és 7. termékeit
A múzeum-épületben az első emeletre
összpontosítsák.
szánná a h a m b u r g i iskolai könyvtár minII. Ezek elhelyezésére szükséges egy tájára karzatosan építendő nagytermet, a
alkalmas épület, ennek megfelelő felsze- tág olvasótermet, két dolgozószobát kutarelése és
tók, tudósok számára, egy kisebb katalógusIII. őr, házigazda s két szolga, rendes szobát, egy irodát, egy nagyobb folyóírat
szobát; egy tágabb őri dolgozót, nagyobb
fizetéssel.
E feltételek közül az I. rész 1., 3., 6. előadó- vagy üléstermet múzeumi, tudoés 7. pontjait a tervezet a két Kemény mányos, gazdasági stb. tanácskozásokra s
gróf, Qyulay Lajos és Esterházy alapítvá- egy előszobát a szolgák számára.
nyaival teljesítve látja. A másodikra szükA földszintre az emeletnek megfelelő
ségesnek tartja, hogy tekintet legyen a
elhelyezésű boltozatos szobákba és termúzeum azon segítő feladatára, mely sze- mekbe jönnének a ritkaságok, kézíratok,
rint a tudomány, művészet, ipar és gazhazai termékek, régiségek,pénzekésminták.
daság mívelésére a l a k u l h a t ó társaságoknak
Tervet ad a gyűjtemények elhelyezétanácskozásra, valamint a kiállításokra és sére is s az egész múzeum létrehozására
közhasznú, nyilvános előadásokra alkalmas
100.000 frt tőkét tart szükségesnek.
teremmel rendelkezzék. A múzeum épüA fentartásra, gyarapításra s a tisztikar
letének lehetőleg önállólag s tűzbiztosnak
és a szplgák nyugdíjalapjára 50.000 pengő
kell lennie. Jelenleg két út van ilyen szer- forint tőkét kivan s a rovatai elkerülése
zésére : a vétel és építés. Az elsőre nézve czéljából a következő forrásokat óhajtja
a megszerezhető kész épületek közül a megnyitni.
10

Ma Hunyadi-tér.
A ref. egyház mai, Magyar-utczai, a vasúti
üzletvezetőséggel átellenben levő bérházai helyén.
12
A szomszéd Szlábi-házat a kezelő személyzet szállásának tervezte, így tekintettel volt arra
a fontos körülményre is, hogy a személyzet közel
11

legyen intézetéhez. A személyzet kérdésében nélkülözhetetlennek tart egy őrt 1000 frt, egy gazdát
250 frt, első. szolgát 180 frt és második szolgát
120 frt fizetéssel. Fűtésre, írószerekre, kisebb
igazításokra évente 550 frtot, tehát összesen 2100
frtot tart szükségesnek.

AZ E. M. E. TÖRTÉNETE

Az egyeseket és törvényhatóságokat felszólítaná múzeumi tárgyak adományozására s adományaikat nemcsak a hírlapokban közölné, hanem az utókor számára a
múzeum adománykönyvébe iktatná. Azokat pedig, kik már régebb könyveiket a
nemzeti kaszinóba kívánták közhasználatba
letenni, felkérné, hogy a kaszinó gyűjteményeit és a marosvásárhelyi gr. Telekikönyvtárat nem lehetne-é valami módon
a múzeumhoz csatolni ?
Ajánlja, hogy az iskolai könyvtáraknak ott kevéssé használt ritkaságait a
múzeum hasznosabb többes példáival cseréljék ki.
Szeretné megnyerni a játszókártyák
bélyegilletékét s az Erdélyben található
régipénzeknek l—^ példáját, ha nem ingyen, legalább fémértékükben ; az Ausztriában vagy legalább csak Magyarországon és",Erdélyben a kő- és könyvnyomdákban megjelenő munkák egy-egy példáját ; valamint a magyar nyelvmívelő és
kézíratkedvelő társaságnak régiségeit, ásványait, [könyveit és kéziratait, melyek még
1798-banl lajstromozva voltak. Negyedik
forrás volna a honfiúsítás díja s az országgyűlésre meg nem jelent regalisták birsága." Az igazgatásra, kezelésre és használatra-részletes szabályzat terve fejezi be
a munkálatot.
A tervezetre az albizottság tagjai és
a megkérdezett alapítók közül Nagyajtai
Kovács Istvánnak, gr. Esterházy Lászlónak,1^. Teleki Lászlónak, gr. Gyulay Lajosnak^és Ugrón Istvánnak véleménynyilvánítása után 1 3 ^az albizottság fontolóra
vette a hely kérdésében fölmerült kétféle
eltérő véleményt s mielőtt állást foglalt
volna, egy,~az" országos főépitészeti igazgató és más mérnökök bevonásával alkotott
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szakbizottsággal megvizsgáltatta a Bánffyházat. Két véleményt terjesztettek elő.
Egyik szerint a kettős négyszöget alkotó
épület második udvara hátulsó sor épületének lerontásával 1 1 és új épület emelésével a helykérdést czélszerűen meg lehetne
oldani. A másik felfogás a középépület 26
tágas szobáját akkori állapotában is bőven
elégnek találta a múzeum czéljaira s az
új épület emelését, tekintettel a szűk utczával járó tűzveszélyességre, nem tartotté
czélszerűnek. Ezen az alapon a vegyes
bizottság a Bánffy-ház megvásárlását javasolta s úgy kívánta azt a múzeum használatára átadni, hogy abból csak a felesleges
lakásrészek adathassanak haszonbérbe s
azok is csak addig, míg a múzeum szaporodó anyaga újabb helyet nem igényel.
A helykérdés lebonyolítására 100.000 írt
előirányzását kérték. Az épület megvételére 70.000, muzeális átalakítására 10.000
frtot számítottak s 20.000 frtot tartalékalapul kezelve biztos kamatra javasoltak
kiadni. A várható jövedelmekre, a személyzetre és díjazására számítást és előterjesztést tettek s ezek szerint a kiadásokat levonva, a múzeum gyarapítására,
fűtésére, világítására és minden más költségekre évenként 3900 frt maradt volna. Az
intézet gondozását, személyzetének kinevezését és az ellenőrzést az albizottság a három politikai nemzetből választandó héttagú
országos választmányra kívánta ruházni,
Az albizottság a megbízatása tárgyában
elkészített törvényjavaslatokat benyújtotta
a Rendszeres Bizottmánynak s velük deczember hó 7-ről keltezve két tagjának,
Scfyreiber Simon és Meister Sámuel szász
követeknek különvéleményét, kik a létesítendő intézetek közt a múzeumot is olyannak tartják, melynek költségeivel nem sza-
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bad az adózó nép vállait terhelni. E mellett
kijelentették, hogy a szász nemzet anyagi
erejének kimerülése miatt áldozatokra anynyira elégtelen, hogy iskolák, nevelőintézetek s kórházak kívánatos felállítását sem
bírja szokott pénzforrásaiból fedezni. Azonban van reményük, hogy „a szász nemzet
nemes birtokáról a nemesi rend által ajánlott intézetek létesítésében eddig bizonyított igyekezetével a czél elérésére illő
mértékben minden készséggel hozzá fog
járulni." így a Rendszeres Bizottmány
1842 deczember 13-án Teleki József gróf
elnöklete alatt tartott ülésében az albizottság javaslatait elfogadta s a Bánffy-ház
megvételét azzal javasolta, hogy annak
középső épületrészét 26 szobájával alakítsák át. Számításaik az albizottságétól
eltértek s a bevételek és kiadások alapján a gyarapítás és kezelés költségeire
csak 1180 forintot irányoztak elő. E megállapodásokról készült jegyzőkönyvet deczember 15-én 1;j bemutatták az országgyűlésnek, mely azt napirendre tűzte s deczember 21-én rendszeres tárgyalás alá vette.
IV.

Azt lehetett hinni, hogy a jól előkészített ügy kedvezően dől el, de az országgyűlésen bekövetkezett kellemetlen jelenetekre akkor még senki sem számított.
A tárgyalás folyamán felmerült vitatkozás
nem úgy indult, hogy abból a későbbiekre
lehetett volna következtetni. Cserey Miklós, Méfres Sámuel, Fosztó Károly, továbbá
a kővárvidéki és marosvásárhelyi követek
hozzászólásai után 1 0 Felső-Fehér megye
egyik követe azt indítványozta, hogy a
10

Ezen az ülésen olvasták fel Sófalvy Elek
kincstári titkár ajánlatát, melylyel Institutiones
juris metallici czímű művéből 100 példányt a múzeum alapjára ajánlott fel.

múzeumot Ferdinandaeum Museumnak
nevezzék. Deczember 23-án elhatározta
az országgyűlés, hogy a tervezett intézetek közül a pénzügyekre való tekintet miatt
első sorban a múzeumot és az országos
tanácskozó termet állítják fel, a sürgős
segítséget igénylő színházat pedig jó karba
rjelyezik; hogy a múzeum elnevezésére a
király engedélyét kérik; helybenhagyták
a Rendszeres Központi Bizottmánynak a
Bánffy-ház megvételére ajánlott tervezetét
s erre és a fentartásra 100.000 forintot
irányoztak elő. Személyzet tekintetében
ajánlottak egy főőrt 1000 frt, alőrt^OO frt,
írnokot 250, első szolgát 200 és másodikat 150 frt fizetéssel. A múzeumi pénztár
kezelését az országos pénztár tisztjeire
óhajtván bízni, a főpénztárosnak 60, az
ellenőrnek 40 frt tiszteletdíjat szántak, így
a személyi kiadást évi 2100 írtra tervezték s fölsorolták a bevételek forrását. Felügyelő bizottságul kilencz tagú választmányt
ajánlottak, melynek jogkörébe tartozónak
proponálták a személyzet kinevezését és
az intézet főfelügyeletét. Ugyané választmánytól a legelső közelebbi országgyűlésre kimerítő véleményt vártak a múzeum
szellemi feladatairól s a múzeum számára
kimondták a nyomdai köteles nyomtatványok ingyenes beszolgáltatását.
A tárgyalások folyamán kitűnt, hogy a
szászok nem hajlandók az országos rovataihoz hozzájárulni. Míg az 1837-iki országgyűlésen a szász követek is a mellett voltak, hogy a torvényeket magyar nyelven
szerkeszszék, most viselkedésük határozottan magyarellenes színt öltött s az országgyűlés csakhamar mérges közjogi viták
színhelye lett.
lc

A beszédek tartalma megvan az Erdélyi
Múzeum 1909. évf. 371. 1.
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Az országgyűlésen fölmerült sok buzgó
és nagyratörő indítványnyal szemben eleinte közömbösek maradtak. Eleinte, a mint
látszik, észre sem vették, hogy mindannyi
a magyarság kultúrájának szól. Midőn
azonban látták, hogy az országgyűlés nagy
többsége a tervezett intézmények egy részét valósítja : nyíltan fölléptek s határozottan kifejtették azt, hogy a múzeum
felállításához nem hajlandók hozzájárulni,
mert az a másik két politikai nemzet javára, csak nemzeti, nem országos czélt
szolgál s így felállítása országos rovatai
útján nem történhetik. Okoskodásuk szavakba kapaszkodott, értelmezésükön rágódtak,
utasításaikra hivatkoztak, de
világosan látszott, hogy a magyar mívelődés szolgálatára szánt intézményeket faji
és művelődési féltékenységből nem akarják segítni. Az országgyűlésnek feltétlen joga
volt ahhoz, hogy országos rovatalt rendeljen, mely így a szászokra is kiterjedt volna,
mégis politikai tapintatból és czélszerűségből azt csak a magyarokra és székelyekre
rendelték. Kétségtelenül ilyen szempontból, az uralkodó rokonszenvének biztosítására ajánlották a Museum Ferdinandaeum
elnevezést is. A szászok eléggé belátták
ezt és Schreiber Simon, Szebenszék
követe, egyik beszédében éppen ebben keresett biztosítékot arra, hogy a király „nem
fog megerősítni olyan törvényt, mely az ő
királyi nevét viselő intézetet az adózók
megterhelésével akar létesítni". Tiltakoztak az ellen is, hogy őket a kilenczes
bizottságba beválaszszák. Az országgyűlés
azonban mégis megválasztotta közülök
b. Bedeus Józsefet. A méltányosság és tapintat őket azonban nem kötelezte le. Most
már nem volt szó többé annyira hangoztatott szegénységük megadóztatásáról, mert
a rovatai őket nem terhelte s ahhoz, hogy
a magyarság a maga költségén a maga
számára múzeumot alapítson és színházát
AÍ E. M, E. Emlékkönyve
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pártolja, a faji féltékenykedés és irigység
szava szólott abban az ellenvéleményben,
melyet a múzeumról és a színházról szóló
törvényjavaslatok elkészítésekor beadtak.
Méltán kérdezhette gúnynyal az egyik egykorú magyar lap, hogy vájjon a magyarokkal való testvéri Unió a magyarság minden szellemi emelkedését tiltja-e előttük ?
Azonban az ellenvéleménynél nem állottak
meg. Abban magukat a szász nemzet képviselőinek, az ország rendéit rendtdrsaiknak nevezték és tagadták azt a jogot, hogy
az országgyűlés reájuk beleegyezésük nélkül rovatalt vethetne ki. Kifejezték azt az
indokolatlan, bizalmatlarikodó és kötekedő
aggodalmukat, hogy ha a szászok a magyarok és székelyek szavazatainak túlsúlyával rendtársaik minden szükségének
fedezésére kényszeríthetők, akkor lassanként növekedő szegénységükkel végső ínségre jutnak. A főkérdésről a figyelmet
elterelték és akkor rendeztek anyagi kér'désben szőrszálhasogató elvi vitát, midőn
a dolog erről az oldalról őket többé nem
is érintette. A közjogi jelentőségű előtolt
követelőzésekkel azonban az országgyűlés
nagy többségében a három politikai nemzet alkotmányos egyensúlyának megbontása és a magyarság szupremácziájának
veszélyeztetése iránt aggodalmat keltettek. A lelkekben kölcsönös bizalmatlanság
burjánzóit fel s azt többé elfojtani nem
lehetett.
Midőn a szász követek az országgyűlésen ellenvéleményüket benyújtották, az
országos rendek azt nem fogadták el, mivel
a szász követek czélja és álláspontja a
viták folyamán mind tisztább lett és mindjobban látszott veszélyes czéljuk, hogy
erősebb érvényesülhetésükre és az addigi
politikai rendszer és kapcsolat megbontására a kuriális szavazás már megkisérlett
gondolatát igyekeznek becsempészni és
érvényesíteni. A folytonos gyakorlat sze3
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rint közös álláspontjuknál fogva eddig is
mindig együtt, tömegben szavaztak s ezért
ezt többször szerették volna nemzeti akaratnyilvánításnak tekinteni, de az országgyűlés szavazatukat mindenkor csak személyes szavazatoknak tekintette s így vette
jegyzőkönyvbe. A viták után most is megnyugodtak ebben, de a rendtárs kifejezéstől egyáltalában nem akartak elállani
s mivel az országgyűlés írásbeli ellenvéleményüket e kifejezés megtartásával nem
volt hajlandó elfogadni: a szebeni követnél
őrzött szász pecsét kiadását megtagadták.
Végre kompromisszum szerint a szászok
kijelentették, hogy a rendtárs elnevezésnek a többségben aggodalmat kelthető közjogijelentőséget nem tulajdonítnak s így az
országgyűlés e kifejezéssel fogadta el különvéleményüket, ők pedig a pecsétet kiadták.
Ezzel az elterelt és elnyúlt viták be is
végződtek, de kellemetlen hatásuk nem
maradt el. A szászok bebizonyították, hogy
a kuriális szavazást csak kijelentéseikben
nem igénylik, de különben alkalomadtán
minden eszközt próbára vetnek érette.
E megoldást mindenki csak fegyvernyugvásnak tekintette s csak most kezdődött
a küzdelem a törvényjavaslat szentesítéséért.
Mindkét fél reménykedett. A magyarság az uralkodóba vetett hagyományos
vak bizalmával, a szászság faji érzésével
s az udvarnál uralkodó politikai irányzatba vetett hitével ment a küzdelembe.
Az országgyűlés végéhez közeledett.
1843 februárius 1-én gróf
Teleki
László a törvényjavaslatok le nem érkezése
miatt tett indítványa következtében az országgyűlés a választott bizottság kötelességévé tette, hogy tisztében eljárjon, a
Főkormányszéket pedig megbízta, hogy az
akadályok lehető elhárítására a siker érdekében czélszerű lépéseket tegyen.
Idáig az ajánlatok és adományok ismét
tetemesen megszaporodtak. Zeyk János

1500 kötetes könyvtárát, Woititz Károly
marosvásárhelyi izraelita kereskedő 200
forintot, Góró Lajos királyi hivatalos, őrnagy szép könyvgyűjteményét, Tizian híres
Danaejának művészi másolatát, régipénzgyűjteményét és 40 darab aranyat nyomó
arany emlékpénzét ajánlotta fel. Kovács
Miklós erdélyi római katolikus püspök 5000
frtot, Reinbold Ignácz orvos Zalatnáról római régiségek rajzait, Ágota János festőtanár képeket, Bárra István orvos mintegy 200 régi pénzt ajánlott.
Teleki indítványa után a februárius
3-án tartott ülésen még bejelentették a
hunyadmegyei Báternay~csa\ád ásványgyűjtemény- és i f j . Wesselényi Farkas
könyvajándékát s másnap az országgyűlést
bezárták.
*
Az Erdélyi Nemzeti Múzeum ügye
utóbb még kétszer került szóba az erdélyi
országgyűlésen.
Két év múlva az országgyűlés rendszeres bizottmányának közmívelődési osztálya 1845 januárius 13-án tanácskozott
az erdélyi tudományos akadémia felállításán. Itt tárgyalták azt, hogy az addigi
akadémikus irányú egyesületek alapjait,
gyűjteményeit rendbeszedjék s ezért elhatározták az Aranka-féle két társaság és
az 1819-iki tudományos társaság levelezésének és gyűjteményeinek kikutatását.
Részint az anyag megmentése volt czéljuk,
részint ezzel is a múzeum ügyének felélesztését szolgálták, de a mozgalom elaludt.
Mégis talán ennek lehetett eredménye az,
hogy az 1843 elején fölterjesztett törvényjavaslatokra három év múlva — 1845 október 10-én — a Főkormányszékhez királyi
leírat érkezett, a mely tervek és helyszínrajzok bemutatását kívánta.
Úgy látszik tehát, hogy az udvarnál
bár lassan, de mégis a magyar fölfogás
és kívánalmak jutottak előtérbe.
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A Főkormányszék által gr. Kemény Ferencz elnöklete mellett kiküldött bizottság
1846 januárius 27-én megtartotta első ülését s gróf Mikes Jánost, Gébbel Károly
Frigyest, Zeyk Józsefet, Bürger Ferencz
főépítőhivatali igazgatót és Grois Gusztávot küldte ki a kívánalmak teljesítésére.
Ezek a megbízatásnak eleget téve, a második ülésen a múzeum, országgyűlési terem és nemzeti színház ügyében megtették előterjesztésüket. 1 ' Bizonyára elment
Bécsbe a fölterjesztés is, de ezzel a dolognak még nincs vége.
Talán a bürokraczia késedelme nyelte
el, vagy az udvar és a kanczellária taktikából késleltették, az 1841—43-iki országgyűlésnek az ügygyei kapcsolatos kellemetlen emlékei miatt. A késés igazi okait
homály fedi még, de tény, hogy kedvező
döntés nem történt.
Az országgyűlés azonban nem vette le
gondját a múzeum és a vele kapcsolatos
más két törvényjavaslat sorsáról a 1847
november 3-án ezek érdekében felírt az
uralkodóhoz. Sürgette a szentesítést, hogy
a múzeum oly lelkesedéssel felkarolt ügye
kedvezően dőlhessen el s óhajtotta, hogy
az alapítók és adakozók megnyugtatására a
felajánlott nagybecsű tárgyak biztos helyre
tétessenek és közhasználatra minél előbb
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Miké Sándornak Székelykeresztúrra került
irományai közi megvan Grois Gusztáv fogalmazványában a Főkormányszék által kirendelt
bizottság két folytatólagos jegyzőkönyve. Az első
januárius 27-ről kelt, a másodikban a jegyzőkönyv feje — az ülés ideje, jelenlévci — számára a hely üres s így az sem tudható, hogy
a bizottság mikor és kikkel tartott ülést. Mindenesetre még az év folyamán, mert az első ülés
utasítást adott, hogy „a teljesítendőket teljesítvén,
e tárgyban teljesleg kimerített tudósításukat mentői előbb terjesszék a biztosság eleibe". Ha a térképek beszerzésére, rajzok készítésére, a Bánffyház megvizsgálására s jelentés írására'szükséges
időt számítjuk, úgy a második ülést 1846 tava-

elrendezhetők legyenek. November 9-én
több feliratra választ kérő újabb felterjesztésében ismételten kedvező elintézést
kért. Az országgyűlést november 10-én
berekesztették s az 1848 májusban öszszegyűlt erdélyi országgyűlésre az ügyben
válasz nem érkezett.
Május 30-án kimondották az uniót s a
csakhamar bekövetkezett 1848—49-iki események az erdélyi nemzeti múzeum terveit elsodorták és eltemették.

V.
Mire a szabadságharcznak vége volt,
az erdélyi múzeum ügyének is éppen úgy
meg voltak a maga veszteségei, mint a
küzdelmében levert nemzetnek.
Gr. Kemény Sámuel gerendi kastélyát
1848 november 28-án megrohanta az oláhság. Gyűjteményeit részben megsemmisítették, részben összetépték, sárba tiporták,
szétrabolták. Alig maradt belőle valami
épen. l s Lészay Dániel felajánlott érem és
régipénz-gyűjteményéből egy 1849 nyarán
hozzá beszállásolt orosz tiszt valamennyi
bronz és réz érmet eltulajdonította. A már
beszolgáltatott adományok ott hevertek
elzárva a Főkormányszéknél. Az Arankaféle gyűjteményekről már az 1841—43-iki
országgyűlés megfeledkezett s azok a Liszára tehetjük. Ha most tekintetbe vesszük, hogy
a törvényjavaslatok fölterjesztése után három évre
jött vissza az első válasz s az 1846—47-iki erdélyi
országgyűlés viszonyait ismerjük (röviden Szalay—Baróti : Magyarország története IV. 438 —
440.) : úgy a késedelem nem érthetetlen, legfennebb jellemző. A múzeumra nézve különben
a bizottság egészen az 1842-iki bizottság álláspontján maradt. A Bánffy-házat múzeumul alkalmasnak találta, az átalakításokra 10.600 írt költségelőirányzatot kért s tervezett 71.000 frt vételárát méltányosnak ítélte.
18

Szilágyi Sándor : Az Erdélyi múzeum előzményei; Budapesti Szemle 1859. évi VII. 345. 1.
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czeum könyvtárába voltak bezsúfolva. Maga
a múzeumi eszme elaludt.
Akadtak azonban ébresztgetői s a f á j dalmában e l k á b u l t erdélyi magyarság írói
már szóba foglalták a nemzetnek titkon
ápolt óhajtását és féltve őrzött reménységét : a múzeum megalkotását, így Kőváry
és gr. Mikó 1852-ben és 1854-ben.
Kőváry László, ki már 1842-ben Kemény Sámuelnek, mint a múzeum egyik
alapítójának ajánlotta Székelyhonról írott
munkáját, 1852 elején megjelent könyve,
Erdély Régiségei -— bevezetésében újra
fölvetette a múzeum kérdését. „Nincs
ország -- - írja, - mely a természet és
történet kezéből több anyagot nyújthatna
egy múzeumra, mint Erdély. Gyűjtsük
össze mindazt, ami régi, mit most lábainkkal tapodunk . . . Múzeumot minden
á r o n ! Egyletet, mely imaszerű kötelességévé tegye tagjainak mindent megóvni a honban, ami antik s mindent összegyűjteni, ami gyűjthető." l ! ) Elterjedt munkája ébren tartotta a múzeum-alapítás szükségét, személye azonban nem volt elég
jelentékeny s az idő nem eléggé alkalmas
arra, hogy a múzeumnak egyesületi úton
való fölállítását megkísérthesse. Maga is
érezte s hogy csak a magot vetette el, de
annál sóvárabb lélekkel várta kikelését.
Mikó Imre gróf, már az 1841 43-iki
országgyűlésen tagja volt a Rendszeres Bizottmánynak és látta a Rendeknek múzeum
felállításáért vívott küzdelmeit. A l i g ébredt
kettős veszteségéből és nehéz bánatából,
mely őt és hazáját érte, m e g i n d u l t az
utóbb dicsőséggel záródó meredek úton.
Előbb történelmi tanulmányokba mélyedt
1!1

Erdély Régiségei. (Pest, 1852.) Általánosságok 6. és 7. 1.
-° Ez 1855 február 12-én irott levelében legjobb
formának az élők közti ajándékozást tartotta

s csakhamar izgatott és dolgozott. Debreczeni Márton eposzát is a múlt dicsősége
föltűntetésére adta ki s 1854-ben a Kióvicsata előszavában ismét hangoztatja az
erdélyi múzeum szükségességét, hol a múlt
minden emlékét összegyűjtve őrizni és fentartani lehessen. Az alapítás tényét azonban sem a jók lelkesedése és izgatásai,
sem a mohó vágy, hanem az események
siettették és hozták magukkal.
Mikor a Kióvi csata megjelent, Kemény
József gróf, a nagy gyűjtő Gerenden utolsó
napjait élte. Leszámolt életével, de még
mindig változatlan reménynyel hitt álma
valósulásában. E hitté erősödött álom mondatta vele tollba végrendeletét, mely szerint
gyűjteményeit egy Erdélyi Országos Múzeumnak hagyja, és hogy egy ilyen létesítéséig a Magyar Nemzeti Múzeum gondviselésére óhajtja bízni azokat. Kemény József
gr. elhatározásának megbecsülésekor nem
szabad elfeledni, hogy azt Magyarországon
is nagyon értékelték és sorsát aggodalommal kísérték. Gyűjtők és közintézetek tartották rajta a kezöket, így a M. Tud. Akadémia is.
Teleki József gróf, az Akadémia elnöke,
maga kérte, tekintettel Kemény megrongált egészségére, gr. Mikó Imrét, járjon
közben, hogy gyűjteményeit,
ha még
azokról nem rendelkezett volna — hagyja
a Magyar Tudományos Akadémiának.- 0 Ez
a levél Mikót valóban nehéz helyzetbe
hozta, m,elyből a véletlen mentette k i ;
m a r t mielőtt válaszolhatott volna, Teleki
hirtelen meghalt. Mikó tárgyalt is Keménynyel és ekkor magától Kemény Józseftől
tudta meg elhatározását. 1855 februárius
volna, úgy, hogy a gyűjtemény életében kezei közt
maradjon ; Mikó Leveleskönyve I. k. 12—13. l.
A további levelek idézésénél - • mivel Mikó
levelezése az E. M. E. kiadásában nemsokára megjelenik, a köteteket nem, csak a keltezést idézem.
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27-én Toldy Ferenczhez, az Akadémia
titkárához írott leveléből megállapíthatjuk,
hogy már akkor „az erdélyi múzeum lelke
/jobb óhajtásainak egyike". Sőt tette hozza,
„valóban alig várom az időt, midőn e végre
valamicske siker reményével lépéseket tehetek". A gyűjtemények sorsának biztosítása azonban oly fontosnak látszott előtte,
hogy saját tervét, mely még bizonytalanságban állott, képes lett volna a gyűjtemények
átadásával is koczkáztatni, csakhogy azokat
jó helyen tudja. Ezért megígérte, hogy agyűjteménynek a bekövetkezhető katasztrófa esetén az Akadémia könyvtárába való szállítására a szükséges intézkedéseket megteszi.
Mikót meleg fajszeretete és az ő sorsának fajáéval sok hasonló vonása tette
nemzete munkásává. Előbb országos főméltóság, kincstartó volt. A szabadságharcz
alatt nagy anyagi veszteségek érték, sőt imádásig szerető szép és jó felesége is meghalt s magára maradt. Midőn külföldről
hazatért, a küzdelmektől félreállani kényszerült. Az ő szivét ért nagy csapások miatt
visszavonulván, a lesújtott nemzet egy
részének kárhoztató, gyanúsító suttogása
fogadta. Csak kevesen értették meg, hogy
csendes, alkotó természete számára a szabadságharcz még akkor sem lett volna alkalmas munkatér, ha itthon maradt volna. Eveket töltött elvonulva. Vigasztalásért a boldogtalan jelentől a szép múlthoz fordult,
abban merült el s a közélet csendes folyásában inkább szemlélődött és mintegy előkészítette a jövendő munkáját. 1855 elején
még azt hitte, hogy neki a közpályákon
többé soha nincs mit keresnie. De a tétlensé0o halálos veszedelmét látva és nemzete
sorsán tépelődve, keresnie kellett a kibontakozás útját és az alkotás módjait. A multat

tanulmányozva és megismerve látta, hogy
nemzete az elvesztett szabadságharcznál
nagyobb csapásokból is kiépült. E tény
vigasztaló fölmutatásával másokat is megvigasztalni, a valóságnak megismertetésével
másokat is munkára serkenteni, a nemzeti
lét öntudatát hatalmassá tenni: először az
irodalomra gondolt. Szerette volna, hogy a
történeti irodalom terén megindított kutatás és eleven élet, másokat is megnyugtasson és bizalommal töltsön el. Leveleiben
figyelmeztette már egyik-másik barátját,
hogy az öntudatos nemzeti és társas életet élő szászokkal és oláhokkal szemben
a széthullott magyarságnak nem szabad
elvesztenie jelentőségét. Ellensúlyozásul
pezsgő magyar közéletre, élénk irodalmi,
nemzeti és társadalmi munkára buzdított,
hogy így a nemzetnek elhanyatló ereje
újra és tettekkel váljék jelentőssé. 21 Élőszóval és példával, de főként széles körre
terjedő levelezésével maga köré vonta Erdély legjobbjait s csakhamar mindenki őt
tekintette a Kolozsvárt összpontosult magyar társadalom vezérének. Mikor pedig
látta, hogy a munka ideje elérkezett, maga
is munkához látott s a kínálkozó alkalmat
üstökön ragadva, az ocsúdó közélet minden terén maga adott példát. Erősíti a
Gazdasági Egyletet, pártolja a színházat,
a küzködő egyetlen erdélyi magyar lapot 2 2
s megindítja történelmi forrásgyűjteményvállalatát, az Erdélyi Történelmi Adatokat.
Ennek érdekében széleskörű levelezést
indít s tevékenysége közben az események
mindinkább elébe tolják a múzeum alapítás szükségét.
Kemény József gyűjteményének sorsa
különösen izgatta. A múzeumra első sorban azért volt szükség, hogy ez a gyűjte-

ni Kemény Józsefhez 1855 III. 21-én írt levele.
-'-A Hetilap.Megszűnt 1855 márczius31-én.Ettől
fogva az erdélyi magyarságnak egy évig, a Kolozs-

vári Közlöny alapításáig, 1856 elejéignemvoltasajtóban orgánuma. Az érintkezés a nyilvánosság elől
szűkebb összejövetelekre és levelezésekre szorult.
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...t.

Gróf Mikó Imre

meny Erdélyre el ne vesszen, mert attól
tartott, hogy az Erdélyre teljesen elvész,
ha innen egyszer kikerül. Ezért Kemény
régi barátját, Nagyajtai Kovács Istvánt sür:!
gősen küldi le Gerendre.- E látogatástól
valami üdvös fordulatot remélt. Kovács
azonban akkor Beszterczén hivatali munkával agyonhalmozva, halogatni volt kénytelen utazását s ez alatt Kemény József
gróf 1855 szeptember 12-én meghalt. A
mitől Mikó félt, az bekövetkezett, mert
Kemény gazdag gyűjteményeinek sorsa
válságos fordulópontra jutott. Mikó tudta,
hogy e gyűjteményeket Kemény végren23

Mikó 1855 augusztus 28-iki levelében.

-4 Kovácshoz 1855 november 6-ról kelt levele.

deletében az Erdélyi Múzeum felállításáig
letétül a Magyar Nemzeti Múzeum gondviselésére bízta. Minden áron meg kellett
szerinte akadályozni, hogy a végrendeletnek ez a pontja végrehajtható legyen. Ez
a szükség siettette és sarkalta tulajdonképpen az Erdélyi Múzeum megalapítását,
nehogy a főleg erdélyi vonatkozású becses
gyűjtemény Pestre kerülve, ott elmerüljön
a Magyar Nemzeti Múzeum még rendezetlen tömegében.
A gyűjtemény Erdélyben tartásának
ügye más körülmények közt az egész
erdélyi társadalmat egyformán érdekelte
volna, de így nyilvánosságra még nem
kerülve, jóformán csak Mikót s egy két
bizalmasát izgatta, mivel ú j a b b fordulattal
újabb veszedelem fenyegetett.
A szászok, a mint a hír mondotta, a
kormány támogatásával Szebenben múzeumot akartak állítani s Mikó attól tartott, hogy ha ez igaznak bizonyul, úgy a
„Landes-Museum" számára hagyott gyűjtemények könnyen oda kerülhetnek. 2 ' Kovács
István ugyan igyekezett megnyugtatni őt,
hogy Kemény Országos Múzeum néven
csak az országos határozat alapján Kolozsvárt létesítendő intézetet értette, de Mikó
0
ezt magánvéleménynek tekintette." A létesítendő szász múzeum miatt és mert tudta,
hogy Kemény Józsefné teljesen érzéketlen
néhai férje hagyatékának e része iránt, a
gyűjtemény megmentése elsőrendű szükségül mutatkozott. Mikó tehát ismételten
írt előbb a Magyar Nemzeti Múzeumnak,
majd Örményi Józsefnek, hogy a Keményhagyaték összeírásához szakértő biztost
küldjenek és tegyenek sürgős lépéseket a
gyűjtemény elvitelére. Mert a gyűjteményt
fenyegető három veszedelem közül csak-:' Kovács 1855 november 8-án és Mikó 1855
deczember 24-én írt levelei. Kemény német végrendeletének „országos múzeum" kifejezése.

ERDÉLYI MÚZEUM.
Kolozsvári Közlöny melléklete.

T a r t a l o m Gróf Mikó Imre az Erdélyi Múzeumról. Erdélyi
gazd. egyesület közgyűlése. Erdélyi oláh népdaluk.

Erdélyi Muzeum-Egyesülel.*
Szándékomban van a magyar tájnak átalában, különösen pedig annak Erdélybe szakadt
s ez idő szerint egy- vagy máskép tulnyomósaggal bíró népfajok között élő részének Onlentartása, gyarapodása s egykori tekintélyének,
politikai befolyásának, erkölcsi és társadalmi
súlyának mikénti érvényesítése tárgyában nézeteimet nem sokára tüzetesen, könyvben elmondani.
Azonban némely fontos és sürgető' körülmények, ügy ezen a m. kormány és tisztelt
kormányzó herczegünk közbenjárására végre
valabára megindult egyetlen erdélyi magyar lap
ez által is némileg érdekesbitésének óhajtása,
megzavarának circulusaimban, s teendőim Log i k a i rendét megbontván, kényszeritének láz
E r d é l y i M ú z e u m kérdését e térre hozni,
annak megvitatását itt eszközölni, s könyvem
ide vonatkozó részét az egészből mintegy kiszakasztólag, minden egyebeknél előbb a közönség elé bocsátani.
Hogy Erdély magyar népiségének concentrált Múzeuma s azzal egybekötött némi tudományos tűzhelye legyen: m i n d e n jók által érzett s z e l l e m i szükség, amagvarság f én. mar a d á s á n a k , t o v á b b i n e m z e t i
i r á n y ú f e j l ő d é s é n e k , h a z a i és á l l a m i
j e l e n t ő s é g é n e k c o n d i t i o s i n e q u a n o ríja, az erdélyi magyar é r t e l m i s é g k ö z ö s
érdeke, megalkotása k ö z ö s kötelessége, a l e g k ö z e l e b b i i d ő k sőt tán éppen, e n a p o k feladata.
M i n d e n jók á l t a l é r z e t t s z ü k s é g —
mondám. A két honbeli — legújabb felszámítás
szerint — 7 — 8 milliónyi magyar 20—22 millió másféle népekkel, s jeleseri <sz erdélyi 600
*) Fogadja a nemes gróf köszönetünket azon hazafi szívességéért, minél í'ugva szerény lapunkat, e gyenge vállalót, fényes nevének súlyával szilárdítani s a legszentebb
érzelmektől világított és melegített szellemének más térre
szánva volt gyümölcseivel gazdagítani kész. Adja Isten,
hogy az Ő nmlga szemei előtt tartott magasztos c/él és példa méltó sikerre és követőkre találjon.
Szerkesztő.

— TOOezer magyar, egy milliót három-négyszázezerrel meghaladó más nemzetbeliekkel van
közigazgatásilag és társadalmilag felvegyülve.
E számbeli nagy túlsúlyt mi magyarok már ma
— midőn az mstitutiokban nincs támaszunk —
egyesegyedül értelmi erővel s bármelyik fajjal diadalmason versenyző szellemi képességeinkkel, sőt némely tekintetben általánosan elismert erkölcsi felsöségünkkel ellensúlyozhatjuk.
A szellemi súly és jelenték alapja pedig — bizonyos fokú anyagi jóllét szükségkép feltevése
mellett— a tudomány, a művészet, a társadalmi
műveltség, a saját forrású, saját gyökerein nyugyó.
tehát saját életű, következőleg amazokból buzgó,
fejlődő, gyarapodó nemzeti irodalom s ez által
kifejlett, kitisztított, meghatározott s biztos alapokkal biró hazai nyelv. És ezeknek eddigelé
főeszkbzlöje volt egyfelől az Akadémia és Magyar Múzeum, mint az volt másíelől a pesti
journalistika s ezek köré csoportosult tudományos erők. Kell, hogy a pesti Múzeumnak —
az Akadémia továbbra is az öszszes magyarság
szellemi központja és irányadója maradván —
Erdélyben is egy szerény kis társa és testvére
legyen. Ennek szükséges volta itt közöttünk
annyira constatirozva van, hogy én annak valósithatására a mostani csillagzatállást a legkedvezőbbnek hiszem.
Mondám azt is: hogy az E r d é l y i M ú z e u m
az itteni m a g y a r s á g fenmaradásának,
nemzeti irányú fejlődésének, hazai
és á l l a m i j e l e n t ő s é g é n e k e o n d i t i o sine q u a aon-ja. Hogy házunknál, tűzhelyeinknél nemzeti isteneinknek áldozunk — nehogy
telreértessem ez ártatlan metaphoráeVt — gyermekcinket, mikké mi születtünk, m a g y a r o k k á
neveljük, társalgásainkban az egész világnak
mostoha, csak nekünk édes anyaryanyelvünket
használjuk, a magyar irodalmat ügy a hogy
pártoljuk, egyházakban ősapáink nyelvén imádkozunk, egyetlen erdélyi magyar színházunkban
— olykor, de még ezt sem állandólag — magyar előadásokat látunk... ez hazámfiai, még
nem elég fenmaradásimkra, nem elég képessé^geinknek, belsályunknak azon elismertetést, be-
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ugyan az volt a legkisebb, ha az a M.
N. Múzeumhoz kerül letétül, mert magyar
kézből könnyebb lesz visszakapni a gyűjteményt, mint idegenéből, míg ha egyszer
elkallódott, mindenképpen elveszett.
Ez a féltő gond mind szélesebb rétegben s mind jobban terjedt, úgy hogy hamarosan hírlapi térre került. Dózsa Dániel
a Magyar Sajtó 1855 november 24-iki
számában egy tudományos egyesület létesítését indítványozta. Vass József kolozsvári tanár a múzeum felállítását sürgetőbb
szükségnek tartotta. A kérdés további fejtegetése Toldy Ferencz hozzászólása után
a két gondolat egyesítésére vezetett.
E nyilvános tárgyalások élénkítették
ugyan az érdeklődést, de magukban kézzelfogható eredményt még nem jelentettek.
A nyilvánosan folyt viták és fejtegetések alatt Mikó azonban nem pihent. Társadalmi úton és leveleiben folyton izgatott
a múzeum mellett s ennek következtében
az ügy hullámai mind tovább gyűrűztek.
Kovács örömmel kapott az alkalmon, hogy
Mikónak a múzeumra vonatkozó nézeteit
kifejthesse. Tisztában volt azzal, hogy a
magyarságnak a maga erejéből kell múzeumát megteremtenie, mert az abszolút
kormány nemzeti intézményt nem állít
számára s ha múzeumot akarna állítani,
inkább Szebenben, a szászok részére állítana fel. E szerint a magyarságnak a történeti előzmények nyomain kell tovább
haladni, s az 1841—43 iki országgyűlés
ajánlatait kell fölhasználni, mert abban
van a múzeum legbecsesebb alapja. Sőt,
ha már helyisége és vagyona volna, egyenesen nyugodtan lehetne kérni a kormányt,
hogy mivel gr. Kemény József gyűjteményét egy, mindenesetre Kolozsvárt állítandó, múzeumra h a g y t a : az 1842-iki or-

szágos végzés végrehajthatásáig engedje
meg, hogy Kemény gyűjteményét a szándékolt múzeum alapjául tekintsék. Ellenkező esetben a gyűjteményt tanácsosnak
látná Pestre szállítani, mert az a hely, a
hol azokat őrzik, nyirkossága miatt gyűjteménynek nem való.- 1 '
Kovács fejtegetése Mikónak gondolatot és nagy jelentőségű elhatározásra alkalmat adott. Ha a múzeum gondolata eddig
alaktalan vágy és ki nem forrott eszme
gyanánt teljesen eltöltötte is Mikó lelkét
és hevülésre bírta Erdély jobbjait: Kovácsnak logikus és megvalósítható, szinte indítványként hangzó gondolata egyszerre kitűzte a tennivalók útját. Kedvezően alakult a helyzet is, mert ha eddig Mikó
törekvései csak magánlevelezése útján juthattak túl Kolozsvár határain, most 1856
év márczius 31-étől megindított lapja, a
Kolozsvári Közlöny által hatékonyabban
fordulhatott a nagy nyilvánosság felé. E
lap megindítása is beletartozik Mikó programmjába, sőt a l k a l m a z k o d i k is hozzá.
Kéthetenként megjelenő külön szépirodalmi és népszerű tudományos melléklete Erdélyi Múzeum czímet viselt. Első
és második számában Kovács István f e j tegetései alapján a nyilvánosság elé vetette
a múzeumi eszmét: ismertette a kérdés
m ú l t j á t s kitűzte annak megvalósítását,
mert az Erdélyi Múzeum megalkotása a
})azai összes magyar értelmiség érdeke
és kötelessége. Reámutatott a múzeum
szükségességére, hasznára s kimondotta,
hogy megalkotásának vagy legalább alapja
letételének ideje elérkezett. Kitűzte első
feladatul Kemény gyűjteményeinek elhelyezését és rendeltetésöknek való átadását.
Visszament az ügy születéséig, levonta
következtetéseit a megváltozott helyzetre
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Kovács István levele 1856 februárius 20-áról. Mikó f e b r u á r i u s 27-én válaszolt, jelezve, hogy az
ügygyei rég foglalkozott s megtesz crcítc mindent.
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is és rendkívül eszélyesen és diplomatikusan appellált arra, hogy a magyar múzeumnak a szászok most, a változott viszonyok közt nem lehetnek ellenségei s végül
arra utalt, hogy a felállítandó intézménynek
már tényleg van 20—22.000-nyi könyve,
ezrekre menő eredeti oklevélgyűjteménye,
több ezer darab ásványa, 13.000 frt készpénze. Tehát az intézmény szinte meg van
alapítva. A társadalom kötelessége a meglévő nemzeti kincset intézménynyé alakítani, vagyis gondoskodni arró), hogy működéséhez a kormány engedélye meglegyen.
Javaslatot is tett ily irányban és hogy elhárítsa a legnagyobb nehézséget: külsőszénutczai szép, emeletes villáját előtermével,
kilencz szobájával, melléképületeivel és
több mint tiz hold kertjével 2 7 egy, az
1841—43 évi országgyűlési törvényczikk és
mellékletei értelmében alapítandó Erdélyi
Múzeum részére ajánlotta és ajándékozta.
Barátja javaslatának első részét tehát
Mikó gróf nagyszivű adományával megvalósította. A második résznek megvalósítása már nem tőle függött, hanem az
erdélyi társadalomtól. Mikó azonban jól
tudta, hogy közdolgokban a példának kiszámíthatatlan hatása szokott lenni, remélte
tehát, hogy a múzeum körül is így lesz.
Valóban első pillanatra nem tudjuk megállapítani, hogy Mikó elhatározásában az
adomány önzetlenségét és az azt sugalló
hazaszeretetet vagy pedig azt az előrelátó
és számító okosságot mérlegeljük-e inkább.
Bizonyos azonban, hogy az elhatározó lépést
a siker tudatában tette meg. Bármint történt,
bizonyossá vált, hogy ezzel a nemes ado27

Ez a kert előbb gr. Bethlen Lajosé, utóbb
gr. Teleki Józsefé volt s Mikó tőle vásárolta. A
Mikó-nyaraló képét egymásután adták a pesti
lapok s vállalatok. A Család könyve 1856-ban, a
Budapesti Viszfyang 1856 május 22-iki számában. Az utóbbi fametszete gr. Mikó fénykép-fölvétele után készült. A nyaraló Kagerbauer Antal
Az E. M. E. Emlékkönyve
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mánynyal a múzeum ügyét szilárd alapra
állította. De Mikó még tovább ment, a
társadalmi mozgalomnak élére állt, a gondolatnak intézmény-formába való foglalására tervet és programmot adott, a mozgalmat táplálta, vezette, munkájában részt
vett és az országos kívánalomnak a kormány
előtt törhetetlen képviseletére is vállalkozott. Részletes programmjában kifejtette,
hogy a Múzeum társadalmi képviseletére
egyesületet kell alakítani. Ennek alapszabályait, szervezetét, munkaköre kijelölését,
szóval a részletek kidolgozását és felsőbb
megerősítés alá terjesztésétegy, minél előbb
tartandó értekezlet föladatának tekintette
s remélte, hogy a jól alkotandó alapszabályok megerősítését nem lesz nehéz kieszközölni. Mindez a saját czélját ismerő,
a munkát biztos kézzel fölvállaló és határozott elszánással végrehajtó lélek erejét
és fölényét hirdette. Az új intézmény nevére nem helyezett súlyt. Mindegy az, úgy
vélte, hogy az Erdélyi Múzeum nevében
az országos vagy nemzeti jelző legyen-e
benne. A kérdés lényege volt a fő előtte :
Csakhogy legyen, Kolozsvárt és minél
előbb legyen?6 Mikó el is érte czélját, mert
nemzeti ajándéka és kifejtett programmja
csakugyan a Múzeum megalapítására vittek. Jellemző, hogy a múzeum gondolata
oly erősen befészkelte magát az erdélyi
és a magyar társadalom fejébe, hogy már
mindenki a kész múzeumot látta Mikó grófnak az új intézmény részére tett alapítványában. Vass József például már 1856-ban írja
„múzeuma már van tehát az országnak" 2 0
s az édes illúziót sem a rideg valóság nem
terve szerint s vezetése alatt épült. O építette
a maros-újvári Mikó-kastélyt s Barta Imre síremlékét is a kolozsvári temetőben; Család könyve
1856-iki 265. 1.
28
Erdélyi Múzeum 1. és 2. száma l—5. és
9—16. 1.
29
A Család könyve, 1856-iki I. k. 105. 1.
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tudta lerontani, sem a bizonytalansággal közeledő küzdelem megtépni. Példája hatása
és törekvése alól Erdélyben nem tudtak
szabadulni. Oda át Magyarországban pedig
titkon és nyíltan, aggódva és bízva, izgalomban és reménységgel, kíváncsian várták a
fejleményeket. A sajtó egyhangú és általános
érdeklődéssel kisérte az erdélyi mozgalmaké t
s közölte olvasóival, így az Erdélyi Múzeum
valósággal országos kérdéssé nőtteki magát.

M i k é - v i l l a Kolozsvárt

A kijelölt programm, de kivált az a
nagybecsű önzetlen adomány egész Erdélyben, de különösen Kolozsvárt általános
lelkesedést keltett. Ennek csak külső jele
az erdélyiek és kolozsváriak lelkes tüntetése, melylyel őt ünnepelték. Nemsokára
Mikó két czikkének megjelenése s ajánlatának közzététele után április 13-án Kolozsvár társadalma osztálykülönbség nélkül
összegyűlt és a hajdani országos elnök,
br. Kemény Ferencz vezetésével tisztelgett Mikónál. A tisztelgőknek csak igen
kis része fért be Mikó nagy lakásába, a
többi kint rekedt tisztelgők serege meg
egyre nőtt s aznap este Kolozsvárt a múzeumot megalapítottnak is lehetett tekinteni. A kolozsváriak lelkesedése elragadt
a vidékre s egymást érték a Kolozsvári
Közlönyben megjelent levelek, melyek Er-

dély lelkes h a n g u l a t á t tolmácsolták. Városok, kaszinók s más testületek küldöttséggel vagy mint egyes hazafiak írásban,
lelkesült levelekben fejezték ki hálájukat
és örömüket, az ország háláját és örömét. l i ü
Az egész magyarság érezte, hogy munkára egyesítő nagy, életerős gondolatot
nyert, mely mellé alkotásokra tömörülhet
és szervezkedhetik. Maga Mikó gróf is
bevallja 1874 márczius 12-iki megnyitó
beszédében, hogy a múzeum-egyesület tervében több volt a gyűjtemények szervezésénél és a tudományos munkálkodás szándékánál. Eleijeit akartak adni s erre módot
kerestek. A kormány nem engedhette meg,
hogy az elnyomott nemzet élete bármi csekély olyan tevékenységben nyilvánulhasson,
melyet csak kapcsolatba is lehetett volna
hozni a kormány czéljait meghiúsító törekvésekkel vagy azzal, hogy a nemzet nincs
megelégedve helyzetével. „De az élő nemzet mégis keresett módot, hogy működhessék saját java előmozdítására ; keresett
tért, melyen mozoghasson úgy, hogy vagy
ne adjon okot gyanúra a hatalomnak, vagy
ha ez gyanakodik is, e gyanú alapján igazolható okot ne találhasson a mozgás
megtiltására." És ezt a módot és eszközt
megtalálta a tudományban, mert „tudományos működést nem tilthatott meg olyan
kormány, mely a v i l á g színe előtt fennen
hirdette, hogy küldetése a míveltséget és
polgáriasodást terjeszteni Kelet felé". Kitűzték tehát a tudomány zászlaját s Mikót
az egész erdélyi magyarság megértette és
utána sorakozott.
A milyen hirtelen kipattant Mikó lelkes
és önzetlen tette, olyan hamarosan megjött rá a felelet is. A hova elhatott annak
híre, minden kúrián megmozdult valami,
a mi a múzeumba kívánkozott, ha más
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A Kolozsvári Közlöny 1856 áprilisi és m á j u s i számaiban
érdekes adatokat külön nem idézem.

az á l t a l á n o s
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nem, a szegény és kifosztott magyarnak
áhítatos áldáskívánása. Kolozsvár maga
indított gyűjtést a Múzeum javára, sőt
április 10-én színházában díszelőadást tartott, mely alkalommal a hátulsó színfal
a Mikó-parkot és nyári lakot ábrázolta,
homlokzatán a MÚZEUM fölirással. Székely-Udvarhelyről is hasonló mozgalom és
gyűjtés híre jő, s megindul velők az országos gyűjtés. 1857-ben Kolozsvárt álarczos bált tartottak a múzeum javára.
Szabó Richárd almanachját is szívesen
támogatják. A lapok egymásután közlik az
alapítók és adományozók nevét és „a lelkes erdélyiek megmutatták, mint lehet
egy nagyszerű eszmét oly rövid idő alatt
ténynyé varázsolni." 3 1 Maros-Vásárhely
Mikót tiszteletbeli polgárává választotta. E
megtiszteltetést hirdető díszoklevelet fölhozó küldöttség egyben 4000 frtra rugó
összeget hozott a múzeum alapjára.' 1 2 Ezek
a közelről s távolból jövő visszhangok az
akkori közlekedési viszonyok szerint csak
később kerültek Kolozsvárra s jutottak nyilvánulásra, de mire eljutottak, szélesen áradó
és százféle hangtól duzzadó kórussá dagadtak. Az ország lelkesedése kitört és pedig
annál hatalmasabban, mennél tovább és
mennél erősebben volt lefojtva. A Királyhágón átszálló hír megmozgatta a Magyar
Nemzeti Múzeumot, melynek igazgatója
nemcsak érdeklődött, de lépéseket is tett a
Kemény-gyűjtemény megszerzésére. Későn-e, vagy jókor? Későn arra, hogy sikerre
vezessenek, jókor arra, hogy az erdélyi
társadalom lángját táplálják. Mikó Kubinyi
Ágostont, a múzeum igazgatóját, értesítette
a fordulatról s Kubinyi erre maga is a
múzeum alapító tagjai sorába lépett.
••n Délibáb 1857. évf, 13. sz.
32 Budapesti Viszhang 1856. évf. 40. sz.
33
Lelkes levelében 379 kötet könyvet, 73 drb
régi pénzt, 2 fehér márványszobor töredékét, 1
rézszobrocskát, mintegy 600 drb ásványt és kövü-

Mikó példáját számosan követték, közöttük a legelső Torma Károly, csicsókeresztúri földbirtokos volt, ki 1856 április 23-án
tekintélyes adománynyal nyitotta meg az
ajánlatok sorát.33 Az így nekibuzdult készség már most sürgetőleg sarkalta Mikót
is, hogy a társadalmi akczió szervezésére
s a múzeum alapítására szükséges előmunkálatokat megindítsa és vezesse.

Báró Kemény Ferencz

Május elején Mikó szűkebb értekezletet
hivott össze, mely az eléje terjesztett szabályzat tervét több, F egymást követő ülésen
tárgyalta, szövegezte és kidolgozta. Az új
alapszabályterveket Mikón kívül b. Kemény Ferencz, gr. Lázár László és gr. Kemény Sámuel is aláírták s Mikó a kész
tervvel maga utazott Bécsbe s ott gr. Esterl)ázy Lászlóval és gr. Toldalagi Ferenczczel együtt egyenesen az uralkodó elé
terjesztette.
Az aláírók és a kérés benyújtói lojalitásukról egyaránt ismert kitűnőségek lévén,
biztosítékot ígértek arra, hogy a múzeum
letet ajánlott fel. Későbbre még mintegy 400
kötet könyvet ígért, alapító tagul jelentkezett s
megígérte, hogy a múzeumot évenként is igyekszik gyarapítani. Mikó köszönőlevele 1856 április
27-én kelt,
4*
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Gróf Lázár László

nem valami rebellis mozgalom. Mikó azzal
a benyomással tért haza, hogy az egyesület megalakításának nagyobb akadály
nem áll útjában. Azonban a bécsi kormány
mindez óvatosság mellett úgy érezte, hogy
a tömörülés több ártatlan, kulturális mozgolódásnál. Nem sietett; sőt inkább védekezett s arra törekedett, hogy az alapszabályok értelmezhetőségét is minél teljesebben csak a betű szerint vett muzeális
és mívelődési körre szorítsa. Mikó viszont
folytonos éberséggel és állandó figyelemmel kísérte a szabályzat sorsát.
Bizalmába vonta Somlyói János udvari tanácsost, régi ismerősét s tőle már
augusztus közepén értesült arról, hogy
Bécsben a múzeum ügyét bürokratikus akadályok késleltetik. 3 4 A vele folytatott levelezés során megtudta azt is, hogy mily
módosításokat kívánnak. Somlyai elismerésre méltó buzgalommal képviselte Mikó
a4

Mikó Somlyaihoz iníézett 1856 augusztus
8-iki levele.

és Erdély érdekét. Közbenjáró, felvilágosító és ügyelő fáradozásának lett is eredménye, mert az ügyet már október 6-án
tárgyalták, a választ október 28-án hivatalosan is kiadták s a kívánt módosításokat magába foglaló leirat november 6-án
megérkezett. : ! ; > A herczeg Scíjwarfzenberg
Károly, akkori erdélyi kormányzó jóakaratáról tanúskodó leírat szerint a Keményféle könyvtárt a megnyerendő f e l s ő b b jóváhagyás reményében a múzeum-alapítók
átvehetik. Ugyancsak felsőbb jóváhagyás
reményében fölhatalmazta az aláírókat,
hogy az egyesülethez való csatlakozás iránt
felszóiítást bocsássanak ki és hogy bizottságot alakíthassanak, mely a szabályzat
megerősítéséig a múzeum ügyét gondozza.
Mikó ez örvendetes hírt a Kolozsvári Közlönyben november 16-án tudatta a közönséggel ; a megbízottak aláírási ívet bocsátottak ki s megindították már is széleskörű
agitácziójukat.
A múzeum ügyében eljáró bizottság
tagjai iránt hálás elismeréssel kell viselkednünk azért, hogy odaállottak Mikó gróf
mögé hazájuk érdekeinek önzetlen képviselőiként és alkalmat adtak Mikónak arra,
hogy Erdély nevében s a magyar míveltség temploma javára dolgozhassék. Mert
bármily oldaláról nézzük is e bizottság
működését, mindig Mikó fáradhatatlan és
lankadást nem tűrő erélyét és munkáját
l á t j u k . O alakítja meg e bizottságot, ő
készíti el a szabályzat tervét, ő viszi Bécsbe,
ő nyújtja társaival be, ő kíséri s egyengeti
figyelemmel útját sűrű leveleiben s ő a
társadalmi izgatásnak is legmozgékonyabb
intézője. A bizottság fölhívását mindenfelé Mikó levelei kísérik, magyarázzák,
világosítják és látják el társadalmi súlya
és tekintélye záradékával. Személyesen s
r

> Mindezek megvannak az EME. irománytárában, az alakulás i r o m á n y a i közt.
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egyenkint intézi azokat a két haza hű fiaihoz. Főként az erdélyi arisztokracziát és
tehetősebb középosztályt kereste föl, de
írt az anyaország vezető főpapjainak, számos nagyobb birtokosának s felbélyegzett
leveleket küldött Pestre b. Kemény Zsigmondnak, hogy czímöket kellően kiegészítve, onnan küldje szét.
Mindig van egy szava vagy jelzője, egyegy érve vagy lebilincselő udvariassága,
mely jellemzőn és melylyel a czímzettet
társadalmi vagy egyéni fölfogása szerint
megérinti s lekötelezi. A stílus művészének nem lehet Mikót ezekért a levelekért nevezni, ha pongyolaságukra és a
sietés miatt gyakran föltűnő egyenetlenségükre gondolunk; de ő sem gondolt
Kazinczy keresettségére. Előtte a múzeum
eszménye élt, melyért fáradhatatlanul írta
s küldözgette leveleit.
Az óvatos Mikót azonban nem mindenütt fogadták olyan bizalommal és oly
őszinte lelkesedéssel, mint megérdemelte
volna. Voltak nálánál még óvatosabbak is,
kik féltették őt a csalódástól, az alakulandó múzeumot a kormánynak erősebb
befolyásától. A mindig bevált elővigyázat
Bécscsel szemben ugyan sohasem volt
fölösleges, de Mikóval szemben nem volt
megokolt. Mégis ennek a fölfogásnak is
volt jó oldala, mert alkalmat adott arra,
hogy a létesítendő intézménynek egyik
alapját teljesen tisztázni és ebben az értelemben félreértés veszedelme nélkül biztosítani lehessen. Az aggódok szószólója
gr. Teleki Domokos, Mikónak egyik legjobb barátja volt.
Alig jelent meg Mikónak a sajtóban
közölt fölhívása, gr. Teleki Domokos már
november 22-én írott levelében hangot
adott annak az aggodalomnak, mely később
30

másunnan, mint Hunyad megyéből is, fölmerült. Teleki attól félve, hogy a kormány
az egyesületet három nyelvűvé akarja tenni,
úgy tartotta, hogy inkább el kell halasztani a megalakulást, mint sem ilyen alapon csinálni.
Teleki gróf aggodalmát azonban Mikónak minden kétséget eloszlató és határozott
30
nyilatkozata megnyugtathatta s ezzel az
itt-ott felmerült bizonytalanság is tisztázódott. Bár a kérdés tisztázása nagyon
idején való és kívánatos is volt, a mozgalom sikerére, a közhangulat dagadó lelkesedése mellett inkább akadémikus volt.
Mert Erdély sokkal jobban elő volt már
készítve s a vezetők sokkal nagyobb erélylyel intézték a múzeum ügyét, hogysem
szórványos aggodalmak és az alkotást nehezítő kétségek őket a sikerben gátolhatták
volna. Jobb volt így mégis s a férfias nyíltság, mely e kérdés tárgyalásában szót kért
s a határozott válasz, mely arra következett, a múzeum alapítását a nemzet egésze
ügyének s magát a múzeumot közös és
nemzeti ügynek minősítette.
Mialatt azonban ez történt, Erdély fiai
egymásután sorakoztak a múzeum mellé,
a vezetők szorgalmasan dolgoztak, az alapszabály tervét a kormány kívánságainak
megfelelően átalakították s félév alatt megérlelődött az első, alakuló közgyűlés összehívásának régen várt szüksége.
Mikó 1857 május 3-ra hívta össze a
tervezett múzeum-egylet első közgyűlését. Az ő rövid megnyitóját csendesen és
feszült figyelemmel fogadták s e hangulat
az egész ülésen uralkodott.
Gr. Mikó Imre ismertetve a bizottság
munkásságát és az addig tett lépéseket,
főként arra törekedett, hogy az alapszabály
tervét és a kormány kívánalmait összhangba

Kolozsvár, 1856 deczember 4-ről kelt levele megjelent a kolozsvári „Újság"
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hozza. Úgy vélekedett, hogy a szabályok
csak száraz vázt alkotnak, a melyet majd
úgyis az egyesület élete tölt ki. Egyeztető
törekvésével czélt is ért, mert e fölfogást
a közgyűlés magáévá tette s az ő elnöklete alatt bizottságot küldött ki. Az addigi
igazgató-tagsági alapítványokkal jelentkezett tagok számára a tagsági jogokat biztosította s így a jogaikba lépett tagokból
álló igazgatóság kiegészítésére B. Bedeus
Józsefet, Kriza Jánost, Nagy Eleket, Nagy
Pétert, Vass Józsefet, Zeyk Károlyt és tollvivőnek Flnály Henriket választotta meg. :i '
Ez a bizottság hamarosan átvette az
ügyek vezetését. A kivánt módosítások
értelmében átdolgozott alapszabályokat
Schwarzenberg Károly herczeg kormányzó
útján fölterjesztette s a megfelelő előzetes
tárgyalások és engedély után kiküldötte
Miké Sándor országos levéltári igazgatót,
mint teljes hatalmú biztost, a gr. Kemény
József-féle könyvtár átvételére. Miké a
megbízatásban gyorsan és jól eljárt s már
1857 augusztus 24-én jelentette a bizottságnak, hogy a könyvtárt Kolozsvárra beszállította. Egyben pedig szívesen ajánlkozott annak ideiglenes rendezésére. A j á n lata alapján a gyűjtemény rendezésével
meg is bízták. Ezzel pedig egyrészt Kemény
hagyatéka révbe jutott, másrészt a múzeumnak helyisége, gyűjteményei, sőt Miké
Sándor személyében már könyvtárnoka is
lett s így az intézmény első, kezdetleges
formájában már meg is alakult.
Míg idelent simán és közmegelégedésre ment minden, Bécsben újabb nehézségek támadtak. A kormány előtt részint
szokatlannak tűnt föl az erdélyieknek gyors
és lojális eljárása, részint föltámadt a
régi gyanú. Igaz, hogy a múzeum anyagi
részének ellátása érdekében a bécsi aggo117

d a l m a k nem voltak éppen alaptalanok,
viszont azonban elég jó ürügynek kínálkoztak a megerősítés halasztgatására. Ezért
a Helytartóság augusztus 12-én ú j a b b irományok beküldését kérte s az alapszabály
terve kiegészítéséül pontos kimutatást kivánt
az addig begyűlt pénzalapról, a befolyt és
bejelentett adományokról s más remélhető
és megajánlott évi jövedelmekről. Kétségtelen, hogy a Helytartóságnak e követelése a múzeum anyagi ellátására s annak
biztosítására kötelessége szerint jogos és
czélja szerint szükséges volt. De miért nem
kívánta egyúttal azokat az irományokat
is, melyeket a fölterjesztés után több mint
egy év múlva (1858 november 9) kért,
t. i. a lapokban közzétett felhívások szövegét és a megtartott első közgyűlés jegyzőkönyvét. Ez elbánásból a bécsi huzavona kétségtelenül megállapítható s annál
indokoltabb a bizottság gyors intézkedése,
melylyel a fölterjesztéseket azon év november 25-én meg is tette. Ez alkalommal már
kifejezte azt az érzését is, hogy az érdeklődő közönség nagy része a sok halogatást
már is hajlandó nemakarásra magyarázni.
Midőn azután már minden a legjobb úton
volt, ú j a b b késedelem támadt. A fölterjesztés talán még föl sem érkezett, mikor Erdélyben már tudták, hogy herczeg Schwarzenberg meghalt. A múzeum ügye iránt
állandóan jóakaratot tanúsító kormányzó
hirtelen halála még akkor is jelentékeny késedelmet okozott volna, ha pusztán bürokratikus eljárásról lett volna szó. így azonban még aggodalmat is keltett, hogy ismeretlen utódja miként fog gondolkodni a
múzeum ügyéről. Gr. Mikó figyelme, ébersége és diplomacziája nélkül bizonyára
jóval későbben kapták volna meg a választ,
melyet a bizottságnak Mikó közbenjárása
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mellett is csak 1859 júniusában, az új kormányzó, herczeg Liechtenstein Frigyes különös előzékenységből, félhivatalosan adott.
Kőrútjában, kolozsvári tartózkodása alatt
írásban tudatta Mikóval, hogy a kormány
még ezután teendő módosításokat kivan s
ez alkalommal közölte rájuk vonatkozó saját nézetét is.
A Mikó útján közölt válasz újabb csalódást hozott.
Kitűnt, hogy a kormány álláspontja a
régi maradt, gyanakodva nézte a Múzeumegyesület mozgalmát. Nem elégedett meg
azzal, hogy az egyesület czímében a nemzeti múzeum helyett országos múzeumot
kívánt, de az alapszabályokból is ki akart
irtani mindent, a mi csak távolról is nemzeti
jelleget kölcsönözhetett volna az egyesületnek. Megint Mikó szava és fölfogása
döntött s a múzeumi bizottságnak valóban
nagy önuralmára vall, hogy Mikó bölcs
mérsékletét követve, megelégedett a lehetségessel s a közölt módosításokat az alapszabályokba úgy illesztette be, hogy a tervezet lényege mégis megmaradt.
Mikó bízott abban, hogy ez újabb
engedékenység Bécs bizalmát meg fogja
nyugtatni s az alapszabály jóváhagyása
érdekében minden tőle telhetőt megtett.
Személyesen, leveleivel, megbízottjai útján
egyengette a szabályok ösvényét és szívós
kitartásának eredményeként 1859 július
19-én a kolozsvári kerületi hivatal elnöke
értesítette őt arról, hogy az uralkodó az
Erdélyi Múzeum Egylet létesítésébe táviratilag beleegyezett. Néhány nap múlva
az engedélyt a kormányzó hivatalosan is
közölte s erre a bizottság a módosított
alapszabályokat kézírat gyanánt magyarul
és németül kinyomatva, augusztus 15-én
megerősítésre
felküldte, mire az szeptember
o
8-án elintézve vissza is érkezett.
Az első híradást még az optimisták is
kételkedve s bizalmatlanul fogadták, de
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az írásbeli válasz minden kétséget eloszlatott. Nyomon követve az engedély előzményeinek imént előadott történetét, fogalmat szerezhatünk arról, hogy a múzeum
megalapításában a legnagyobb nehézség
nem abban állott, hogy a földúlt és elszegényedett ország áldozatkészségét tettre
bírják, hanem abban, hogy a nemzet akaratát a hatalom gyanakvó és gátoló törekvése ellenére intézményesen végre lehessen
hajtani. Két ellenkező és hatalmas törekvés
közé egyetlen ember törhetetlen hűsége,
nemes eszményisége és fáradhatatlan munkája került kiegyenlítő, szabályozó hatalomnak. Csakis így juthatott Mikó eredményre, ki mind a két fél becsületét, bizalmát, tiszteletét és hűségét bírva, lemondással, türelemmel, okkal-móddal, példával és munkával, törhetetlen hittel tudott
egy igaz eszményt képviselni. A múzeum
mindig büszke lehet Mikóra e szolgálatokért, de mindig törekednie kell, hogy őt
viszont önzetlenségben, áldozatkészségben,
munkában és szellemben utolérhesse és az
idők végéig méltó maradhasson alapítójához, kit az idő máris eszményített. És a
mit félszázad múlva Mikó érdeméül és
dicsőségére meg kellett állapítani, azt a
maga kora sokkal határozottabban és teljesen önkénytelenül ismerte el és fejezte
ki. A kormány engedélyének megnyerése
után valami kivételes tisztelet vette körül
őt, mintha már életében ki akarták volna
emelni a halandóság törvénye alól.
A kedvező hir gyorsan terjedt, Erdély
egyszerre megmozdult, az emberek telve
voltak reménynyel és buzgó lélekkel várták a jövendőt. A tennivalók már most a
bizottságra vártak s Mikó ezt a kedvező
helyzetet fel akarta használni, hogy még
ebben az évben tető alá juttassa művét.
A bizottság szeptember 14-én tartott
ülést s az alakuló közgyűlés megtartását
elhatározta, idejét 1859 november 23-ára
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kitűzte s Brassói Sámuel, Findly Henrik,
Nagy Péter és dr. Szabó József tagokból álló albizottságot küldött ki az alakuló
gyűlés előkészítésére. Felszólította az aláírókat Ígéreteik beváltására s megbízta
Bányai Vitálist az alakulóban levő egyesület pénztára kezelésével. Kijelölte a múzeum és a Múzeum Egylet érdekében a
közgyűlés megvitatása és eldöntése alá
bocsátandó kérdéseket s külön is fölhívta
a figyelmet arra, hogy a múzeum helyiségének czélszerű elrendezése, a mindjárt
betöltendő hivatalok kijelölése, az okvetetlen szükséges szolgaszemélyzet száma
és minősége, a fizetések meghatározása, a
tisztviselőknek adandó részletes utasítások,
valamint a múzeumi gyűjtemények használata iránt dolgozzon ki rendszabály-tervet. A bizottság e megbízásnak oly sikerrel
tett eleget, hogy előmunkálatait a nagybizottságnak már november 19-iki ülésen
bemutathatta s azt a nagybizottság még
azon az ülésen el is fogadta.
így a várva-várt alakuló közgyűlés elő
volt készítve. M
VI.
Az eseményeket följegyző s a jelenségeket magyarázó történetírás, a nemzeti
fölbuzdulás rajzolásakor nem hagyhatja
figyelmén kívül a szerencsétlen olasz háború hatását, mert ennek s az ezt bezáró
zürichi békének s a megaláztatás szégyenének nagy része volt abban, hogy az
abszolutizmus nyűge lazulhatott. Tíz esztendő nagy idő arra, hogy szabad nemzetet, mint a magyar, állandó és egyenletesen szorító nyűgben lehessen tartani
s elég hosszú idő arra, hogy az alatt a
nyűgöző kötél is elvássék, különösen, ha
annyit próbálgatják oldozgatni, mint elődeink tették. Ez idő alatt a hatalom természetszerűen engedni kezd, a leigázott
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fél pedig éppen ellenkezőleg tágít zsibbasztó kötelén. Különösen ha olyan kedvező viszonyok mérséklik a nyomást és
tágítják a nyűgöt, mint a milyenek 1852
óta a nemzetközi politika horizontja fölé
kerültek. Európa rokonszenve s a független
nagy nemzetek tüntető érdeklődése a bécsi
udvar figyelmét nem kerülték ki s az
emigráczió működése állandóan ébren
tartotta a diplomácziai bonyadalmak eshetőségét, idebent a szabadság reményét és
lehetőségét. A krimi háborúban Ausztria
meg volt kötve, az olasz háborúban magára maradt. Bukását könnyen meg lehetett jövendölni már csak abból is, hogy
az olasz szabadságáért küzdők fegyvere
élén a magyar nép sóvárgó kívánsága csillogott, így e fejlődést jelző események belső
törvénye szerint enyhülni kellett a nyomásnak és hatalmasat dagadni a nemzeti törekvés árjának, így is történt s a Múzeum-Egylet alakulására csakugyan kedvező idő járt.
A reménykedő magyarság nyelvéhez való
ragaszkodására 1859 októberében a nyelvújító Kazinczy Ferencz születése századik
évfordulójának országszerte fényes ünneplésseltüntetett. A Kazinczy ünnepeket SárosPatak kezdette s meghívta rá Erdélyt is ; a
Múzeum közgyűlését Erdély határozta el s
meghívta rá Magyarországot. Az unió harmadik megkötése a szivek szerint ekkor történt.
Kolozsvár lázban égett. A közgyűlés
előkészületei, a vendégvárás izgalmai, a
reménység csillogása, a jók öröme s az
egymást' váltó jó hírek mámorossá tették
Erdély fővárosát. November elején híre
futott, hogy megkötötték a zürichi békét.
Minden napra új vendég és résztvevő, új
adomány és ajánlat bejelentése esett, a
Magyar Tudományos Akadémia küldötteinek s más magyarországi vendégek indulásának híradása tüzelte a vendégváró
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'llörve az öskard kezünkben,
Mclyíyel védfiink királyt, hazát:
Építgetjük törheílen bittel,
A tudományok templomát.

Megbajlunk a béke oltárán
És áldozatunk ott lobog,
Bár szivünk a viharos múltért
Sajgón, fájón fel-feldobog.

S az irtó, a vértivó harczok
Megfogyasztván a nemzetet,
Most, hogy nöjjön, hogy gyarapodjék
A békére fogott kezet.
íx
<x
8£
<x

Egy delejes, egy titkos erő
Egymáshoz von minden magyart;
Mely pártviszály Uszkeit szórta —
A nemzet most már ö'szszetart

Elnyomjuk szivünk dobogását
S szilárd feltéttel áldozunk;
A tudományok szent .oltári
Hadd gyúljanak fel általunk.

Új pályán — a béke pályáján
Magának új babért szerez:
A fejér zászló már kezében
A világra kifényledez.

Megálltuk a harczok korában —
Megálltuk hiven a sarat;
Vérzettünk, hulltunk ám a fökincs,
A becsület épea maradt!

Feltárta a szövétneket,
S a tudomány új oltáránál
Oszszehozta a nemzetet.

lm: a nagy — a lángkeblü honfl

El nem veszlink, el nem balunk mi!!
Reánk dicsőbb nap tündököl,
S kiszáll megint, s kifénylik a hoü
Nehéz, ködös felhőiből.

Kedgyes Lajos.

Az év. rej. felanoda könyvnyomdája. Kolozsvárit.

Medgyes Lajos ünnepi verse
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várost és közönségét. Az erdélyiek jólesően látták múzeum-egyesületi mozgalmuknak az anyaországbeli magyarság által
történt meleg pártolását s általánosan
készülődtek a hála és testvéri érzelmek
nyilvánítására.
Akkor még Erdélyben nem volt vasút.
Kocsin érkeztek mindenfelőlről s az első
magyar vendégek már november 21-én
megjelentek Kolozsvárt. Tíz év óta szünetelt minden alkotmányos élet és szabad
mozgás. Még csak megye-gyűlés sem volt.
Nem csoda, ha Erdély egész értelmisége
részt kívánt venni az ébredésnek hajnali
kórusában. Mindenfelől feltűntek a régi
vezető emberek. Magyar ruhák, derült
arczok voltak láthatók s az összegyűltek
reménykedve beszéltek a szebb jövendőről.
November 22-én megérkezett a nagybányai küldöttség s nemsokára b. Eötvös
József vezetésével az Akadémia küldöttsége is, melynek tagjai voltak Danielik
János kanonok, Csengery Antal, az Akadémia jegyzője és Kovács Gyula, a Nemzeti Múzeum természeti osztályainak őre.
A város ünnepi színt öltött. Az utczák
megnépesültek. Mindenki látni óhajtotta
a testvér haza fiait. Este színházi díszelőadást, aztán az egész város részvételével fáklyásmenetet rendeztek s az Akadémia küldötteinek szállása előtt a tömeg
hatalmas éljenzéssel fejezte ki rokonszenvét, majd b. Eötvös Józsefet, azután
gr. Mikó Imrét szállásukon üdvözölték.
Másnap, november 23-án — mintha a
természet maga is kedvezni és bíztatást
akart volna nyújtani — a legszebb derült
késő őszi nap köszöntött fel. Midőn a
gyűlés megnyitásának ideje elérkezett, a
Vigadó feldíszített nagytermében, hol az
Uniót kimondták, Erdély színét-javát együtt
lehetett találni s velők a magyarországi
vendégeket. Valósággal mintha országgyűlést tartottak volna.
Az E. M. E. Emlékkönyve
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A Mikd-ház Kolozsvárt

A nagytermet megtöltő közgyűlési tagok
s a karzatokat megszálló szép asszonyok és
pártás hajadonok, a lépcsőkön és folyosókon
az ifjúság, a fölvonult fogatok és a Beimonostor utczát sűrűn elözönlő nép, az
arczok derűje és a szemek csillogása, a
mámor pajzán kedve s mindezek fölött a
lengő zászlók, virágos ablakok, fönt Erdélynek ragyogó kék ege : milyen emlékezetes,
gazdag, fényes és boldog napja volt ez
Erdélynek!
Tiz óra után Liechtenstein Frigyes herczeg, a kormányzó, b. Kemény Ferencz, a
Karok és Rendek egykori elnöke, a messzi
földről jött küldöttségek érkeztek s végül
Mikó Imre gróf az érte menesztett meghívó küldöttek s a múzeumi bizottság tagjai
társaságában.
Mikó Imre viharos éljenzés közt foglalta
el az elnöki széket. A gyűlés szándékaira
és végzéseire áldást kérve, megkezdette
nemes és szép megnyitó beszédét, a mely
messze kimagaslik az ünnepi 'beszédek
sorából. Több az, mint ünnepi ihlet és
a közhangulatnak szerencsés kifejezése.
Tanulmány, melyben a kornak jellemző
eszményisége a jövendőnek bölcsen kitűzött országos czéljait és föladatait, a nemzet
boldogulásának gyakorlati igéit fogja át.
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Kifejezte háláját a Gondviselés, köszönetét az uralkodó iránt, a miért e nemzedéknek megadták a temetés jogát. Kifejtvén
a múzeum czélját, utalt arra, hogy az Erdélyi
Nemzeti Múzeum 1841—43-ban szándékolt
felállítása óta a viszonyok mennyit változtak
s hogy e változások következtében az erők
versenye egyedül az irodalmi térre szorulván, a múzeumok és tudományos egyesületek szükségesebbé váltak, mint valaha.
Mélyebb értelemre, magasabb képzettségre
törekvés jellemzi a kort, melyben előtérbe
nyomul a szakképzettség. De sem általános,
sem szakbeli képzettségre nem lehet szert
tenni gyűjtemények és tudományos intézetek nélkül. A megszerzett tudomány
hatalom és a boldogulás feltétele a népek
világversenyében. Erdély szerepe a múltban
az volt, hogy a keresztyén mívelődésnek
s az európai tudományosságnak és alkotmányosságnak kelet felé bástyája legyen.
Ha az utóbbi egyidőre — amint mondotta
- átmenetileg szünetelni látszik: annál
inkább °lőtérbe lép a másik kettő s ezeket
csak múzeum és tudományos munkásság
útján lehet elérni. Bizonyságot kell hagyni
a jövőnek, hogy a viszontagságok idején is
nemesen gondolkoztunk s jelét kell adnj
annak a képességnek, hogy maradandó
emléket tudunk állítani a tudomány és szellem dicsőségének. Biztatta és lelkesítette
nemzetét arra, hogy részleges törekvések
helyett minden erőt egyesítsen s feladatúi
tűzte ki, hogy az alkotó nemzedéknek a
múlt és jövő között egybekötő kapcsul kell
szolgálnia. Figyelmeztetett, hogy az alkotás
órájában nem szabad tétlennek vagy gyöngének lenni, de vigasztalást és reményt kell
keresni a munkában. Az Erdélyi Múzeum
alapításának már egyszerű ténye is emelőleg
kell hogy hasson létesítői önérzetére és a
jövőre is bizalmat nyújt. Az egyesület mű-

ködésének elő kell segítenie a hazai tudományos és gyakorlati törekvéseket, ismertetnie a múltat, a jelen gyökerét s kimondta,
hogy munkássága által távolabbi nagy czélok felé kell törnie.
Mikó után az Akadémia nevében b. Eötvös
József üdvözölte az alakuló Múzeum-Egyesületet. Beszédének az volt a veleje, hogy
a nemzet sorsának változásával történelmi
feladatai is változtak. Míveltségre törekvésünkben egy központ nem elég. Új közpótnak tekintette az Erdélyi Múzeum-Egyesületet s megnyugodt abban, hogy az új
intézmény és egyesület nem az elkülönülés
eszköze, hanem a két haza egységének új
kapcsává lesz s hogy a versenyzés, mint
az ugyanazon czél felé törő jó futókat,
mindig közelebb viszi egymáshoz.
Finály Henrik, az ideiglenes bizottság
titkára felolvasta s elfogadásra ajánlotta a
kormány által jóváhagyott alapszabályokat,
mire a közgyűlés egyhangú határozattal
jegyzőkönyvébe iktatta: hogy „bár ha óhajtandó lett volna, hogy a szabályok kezdetben
felterjesztett alakjukban nyertek volna megerősítést, mindazáltal ezen rég kezdeményezett
nemzeti intézetet létrehozni óhajtván, annak
fejlődésére nézve kedvezőbb körülményeket
remélvén és bízván, hogy az egyleti tagok
akaratja és tudományos, nemzeties szelleme
a hiányokat ki fogja pótolni, a közgyűlés elfogadja a megerősített szabályokat s a múzeum
!
egyletet ezennel megalakultnak nyilvánítja." ' '''
Ez a tiszteletreméltó határozat nagy
megnyugvására szolgált Mikónak, ki attól
tarthatott, hogy az előzőleg jóváhagyott
szabályok visszautasítása vagy megváltoztatása a közgyűlés lefolyását megakasztja
s ezzel az egyesület megalakítását, tehát a
múzeum alapítását is elodázza. Azonban
mind a vezetőknek, mind főként Mikónak
fáradhatatlan és mindenfelé megnyugtató
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közbenjárása, érvelése és rábeszélése nem
maradt sikertelen. E határozattal az első
nagy lépés megtörtént, s most a napirend
során volt még egy másik kényes kérdés
is : az egyesület hivatalos nyelvének meghatározása. Kényes minden oldalról, mert
vagy a kormány jóváhagyását koczkáztatják,
vagy a közgyűlés lefolyását gátolják meg,
ha szerencsés megoldásra nem találnak.
Az alapszabályok értelmében a közgyűlésnek kellett megállapítania az egyesület hivatalos nyelvét. Ha az elnyomó
hatalom meg akarta tudni, hogy vájjon az
erdélyi magyarság most engedélyezett új
intézménye milyen nyelvet választ hivatalos
nyelvéül: csakhamar megtudhatta. Mikor
az elnök föltette erre nézve a kérdést,
az alakuló közgyűlésen végigzúgó válasz
ugyancsak hangos volt. Az elnökség azonban, hogy a formát megtartsa, titkos szavazást rendelt. És most a jelenvolt tagok
valamennyien, tefyát 583 tag s köztük
Liechtenstein Ijerczeg, a kormányzó, teljes
egyhangúsággal a magyar nyelv mellett
döntöttek. A várt eredmény határozati
kimondását kimondhatatlan lelkesedéssel
és kitörő örömmel fogadták. Kardok csörögtek, kendők lobogtak, süvegeket ráztak,
a lelkesedés határtalanná lett. Kitűnt, hogy
a magyarság nyelvéhez szívvel-lélekkel
ragaszkodik s a közgyűlés összes szavazója
közt senki sem volt, a ki más nyelvre még
csak gondolni is akart volna. A Vigadóban
kelő öröm kikerült az utczára s végig zúgta
egész Kolozsvárt. Mikor a lelkesült közgyűlés Mikó Imre grófnak meleg köszönetét
fejezte ki, a hazatérő grófot a közgyűlés
tagjai az utczák néptömegével együtt gyalog
kisérték lakására. A tüntetés megújult, mikor
otthon Teleki Domokos buzgó fáradozásait
tüzes beszédben köszönte meg s még inkább,
mikor Dés és Udvarhely küldöttségei tisztelegtek előtte, majd mikor dr. Ötvös Ágoston
vezetése alatt a gyulafehérvári küldöttség az-
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zal a hírrel kedveskedett, hogy a város Mikót
díszpolgárává választotta. Ötvös Ágoston,
mint előtte annyi kiváló magyar orvos, a
szelíd múzsák imádója, e küldöttség élén
s ez ünnepi alkalommal régi, rajongva ápolt
gondolata megvalósulását érte meg. Számos
és kiváló kortársa között szinte képviselője
az erdélyi íróknak és tudósoknak, kik iránt
a múzeum le van kötelezve.
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Délután három órakor közebéd volt a
Vigadóban, a gyűlés színhelyén. Háromszáz vendég jelent meg; résztvett a kormányzó, minden küldöttség, s a közgyűlés
tagjai rendi és osztálykülönbség nélkül. A
terem nem tudta befogadni az érdeklődőket.
A karzatokat s a földszintnek szabadon maradt területét nagy néző közönség foglalta
el, köztük elegen olyanok is, kik mivel helyszűkében nem kaptak az asztaloknál ülést,
ott maradtak a földszinten néző közönségnek. Vigan szólt a zene és jelentős pohárköszöntések hangzottak el, melyekben emelkedett szónoklatok magasztalták a délelőtt
szép eseményeit. Mikó gróf előbb az uralkodót, aztán a kormányzót éltette. A kormányzó udvarias német nyelvű beszédben
Mikót köszöntötte, Mikó megint a hazáért
és szemefényeiért, az írókért ivott. Gróf
5*
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Teleki Domokos az Akadémiát, Danielik
kanonok az Erdélyi Múzeum Egylet tagjait
köszöntötte fel. A hangulat mind jobban
emelkedett. A szónokok csakhamar politizálásba csaptak át. B. Jósika Lajos, az
egykori kormánypárt vezére, a kitartást és
egyetértést köszöntötte, melyet a tiz évi
közös szenvedés teremtett és a mely a
közéleti ellenfeleket egymással kibékítette.

Dr Ötvös^ Ágoston

Hintz György, luteránus pap, a félrevezetésből kiábrándult és a magyarsággal együtt
érző nemzetiségekre emelt poharat. Zsákodi
Horváti) János, egykori követ és főispán, a
magyart a huszárhoz hasonlította, ki a
kapitánya előtt megállva azt mondja, hogy
panasz nélkül tűrt tiz évig, de most a kapitulácziója kitelt. Bocsássák hát szabadon,
hogy dolgait rendbe hozhassa, mert vagyonát az idegenek tönkre juttatták. Szász
Domokos, a későbbi református püspök, a

bujdosókra köszöntött. A kormányzó végig
jelen volt a délután 6 óráig tartott ebéden,
hol a hangulat már viharos kitörésig fokozódott s a lelkes köszöntőket többször
tolmácsoltatta magának. Az ebédről szerteoszló társaság alig egy óra múlva a színházban találkozott, hol a közgyűlés tiszteletére
Bánk bánt adták. Az előadást a Hymnusszal kezdték, melyet az Erdély czímerével
és zászlókkal díszített színpadon magyar
ruhába öltözötten az egész személyzet énekelt. Az utánna fölzendülő Rákóczi-induló
rég nem hallott hangjait a közönség szüntelen tüntetések közt ismételtette.
Másnap, november 24-én, folytatták az
alakuló közgyűlést, melynek megkezdése
előtt a reformátusok és unitáriusok helyettes püspökeik vezetése alatt tisztelegtek
b. Eötvös Józsefnél. A múzeumi intéző
bizottság kész munkálatai alapján a múzeum helyiségéről, bevételeiről és kiadásairól s tisztviselőiről tanácskoztak. Előbb az
a terv merült f ö l , hogy könyvtár számára
a városban béreljenek alkalmas helyiséget
s a Mikó által ajándékozott épületet tartsák
meg a múzeum többi tára számára. A közgyűlés azután hosszabb vitát indított s kimondta, hogy úgy alakítattják át a Mikóvillát, hogy az a könyvtár részére is alkalmas
legyen s az átalakítás és bebútorozás költségeire 55000 forintot irányoztak elő.
A múzeumnak ajándékozott tárgyakról
szóló pontos kimutatásból kiderült, hogy részint beküldtek, részint felajánlottak 15,439
darab könyvet, 1083 darab kéziratot, 128
arany, 2841 darab ezüst s 1738 bronz és
réz érmet és pénzt s 10,092 darab különböző régiséget, természeti ritkaságot, ásványt, kövületet, állatot és növényt. Ez a
tekintélyes alap együtt volt, mielőtt a
múzeum megalakult volna, nyilván bizonyságául annak, hogy Mikó törekvéseit menynyire a közóhajtás irányította s az alakuló
közgyűlés már azzal a kivételes kötelesség-
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alakító közgyűlésének

tárgysorozata és gyíilés'rende.
L nap; november 23-kán.

Ünnepély.
1) Elnöki megnyitó beszéd.
2) A megerősített szabályok felolvasása.
3) Az egylet hivatalos nyelve meghatározása
titkos szavazással.
4) Titkári jelentés az ideiglenes választmány
működéséről.

II. nap; november 24-kén.
Tanácskozások.
J) A múzeumi helyiség beállítása, elrendezése.
2) Költségvetés.

3) Hány és micsoda tisztviselőt kell most

mindjárt beállítani ?
4) Utasítások a tisztviselők számára.
5) Indítványok.

III. nap; november 25-kén.

Választások.
1) Elnök, alelnök, tisztviselők és 12 választmányi tag választása.
2) Megszabása azon iránynak, a mely szerint a választmánynak kormányoznia kell.
3) Intézkedés az iránt, hqgy a muzeumot
minél elébb béállitni és megnyitni lehessen.

A gyűlés mindennap d. e. 10 órakor
kezdődik.
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gél foglalkozott, hogy e nemzeti adományt
elhelyezhesse és ezért azt határozta, hogy
a múzeum alkalmas átalakításáig a leendő
választmány gondoskodjék alkalmas szállásról, a hol ne csupán az elhelyezés, hanem a használhatóság is lehetővé váljék.
Az anyagiakban való gazdaság tisztázására
megállapította a közgyűlés, hogy az egyesület vagyona a következőkből á l l : van
180,850 írt kamatozó tőkéje,
6,625 frt 55 krajczárra rúgó egyszersmindenkorra szóló megajánlott tőkéje,
5,142 frt évenkénti 5 frtos részvény
tíz évig ;
összesen tehát 192,617 frt 53 kr. -- Az
előre látható leszámításokat megtéve, a
közgyűlés az eléje terjesztett bizottági munkálat alapján az egyelőre remélhető biztos
évi jövedelmet 10,142 írtban állapította
meg. A vagyoni kérdés tisztázása után a
közgyűlés elhatározta, hogy minden állást
betölt s a rendszeres javadalommal ellátott
hivatali állások közül is a múzeum-őri,
könyvtárnoki, titkári és pénztárnoki állásokat választás útján tölti be s az első
évi személyi és dologi kiadásokra szolgáló
javadalmat 8585 forintban állapította meg.
Ez összegben a tisztviselők és szolgák
fizetése, a kezelés költségei és a gyűjtemények gyarapítására szánt összegek mind
benne voltak.
A közgyűlés szorgalmasan dolgozott s a
jelzett kérdések tisztázása mégis a második
napot egészen lefoglalta, úgy, hogy a harmadik napra, már csak a hivatalnokok
számára kidolgozott utasítás tárgyalása és
választások megejtése maradt, de a választ40

Az első választmány névsorából sok név
hiányzik, melyet a Múzeum előkészítő mozgalma
ból oly kedves emlékezéssel ismerünk; viszont
olyanok neve is szerepel, kik az előkészítés munkájában jelentékenyebb részt nem vettek. E fölt
jelenség magyarázata az, hogy Mikó részint előre
látásból, részint a Múzeum tudományos jellegénél
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mány megalakítását a negyedik napra kellett
halasztani.
Hogy az egyesület elnöke gróf Mikó
legyen, éppen olyan természetes volt, mint
a milyen bizonyos. De Mikó, mikor a közgyűlés közfelkiáltással akarta elnökéül megválasztani, mikor viharos tüntetéssel és ünnepléssel kényszeríteni akarták az elnökség
elvállalására, annyira ragaszkodott az alapszabályokhoz, hogy szavazás, kívánt. Egy
szavazaton, a sajátján kívül a közgyűlés
valamennyi jelenlévő szavazatával elnöknek
választotta. Alelnök gr. Lázár Miklós, múzeumorßrassa/ Sámuel, könyvtárnok Szabó
Károly lett. Megválasztották titkárnak Finály
Henriket, pénztárnoknak Bányai Vitálist,
ellenőrnek dr. Szabó Józsefet, gazdának
Bíró Lajost, ügyvédnek Fejér Mártont. Megkezdték ugyan a választmányi tagokra való
szavazást is, de a lezárt szavazás eredményét csak másnap állapíthatták meg és
hirdethették ki. E szerint a választmány
tagjai lettek: Gr. Bethlen János, Dózsa
Dániel, dr. Engel József, Gyulai Pál,
Horváti) Pius, Kriza János, Miké Sándor,
Nagy Péter, Páll Sándor, Szacsvay Zsigmond, Takács János és Zeyk Károly. Itt, a
közgyűlésen is fölmerült az a gondolat, hogy
a választmány ne csak igazgasson, hanem az
egyesület tudományos jellegének megfelelően, az alapszabályok által megjelölt tudományos munkálkodásról is gondoskodjék. 40
November 26-án, a közgyűlés negyedik
napján már csak a formaságok elintézése
következett. Fölterjesztették a megválasztott elnököt és alelnököt legfelsőbb megerősítésre ; felolvasták s jegyzőkönyvre vették
kidomborítására s az alapszabályok indokolása
igazolására a politikusokat és főurakat (írók és
tudósok előtérbetolásával) kevesebb számban jelöltette. Az erdélyi közélet vezetőinek maradandó
dicsőségére jegyezhetjük föl, hogy a körülményeket
megértvén, örömmel mondottak le az őket illcíő
kitüntetésről a Múzeum javára.
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az üdvözlő iratokat. A nagyszebeni jogakadémia 33 magyar hallgatóját zúgó éljenzéssel vették föl részvényes tagokul s végül
elhatározták, hogy az alakuló közgyűlés
jegyzőkönyvét külön emlékül, mintegy alapszabálykiegészítésül s magyarázóul kinyomatva, a tagok közt szétosztják. Mikó Imre
gróf záróbeszéde után a gyűlés lelkes hangulatban eloszlott. 41
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület alakuló
közgyűlése tehát a szabadságharcz után
tartott első nagy magyar összejövetel s az
erdélyrészi magyarság sikerült erőpróbája
lett. Az egyesület gondolata mögött a
magyarság valamilyen tömörítése volt a
főczél. Ez sikerült. Azok, a kik évekig éltek
távol egymástól s közügyekben nem érintkezhettek, az első lehetséges alkalomra
mind sorompóba léptek, dolgozni akartak
és megnyilatkoztak nemzetük nyelve mellett. A közgyűlésen, a díszebéden és a gyűlések napjain különböző előkelő házaknál
tartott lakomákon 4 2 eszmét cserélhettek s
kibeszélhették magukat. Láthatták, hogy a
nemzeti erő a szenvedett veszteségek után
kiújult s a négy napos közgyűlésnek az volt
az egyik nagy, megnyugtató tanúsága, hogy
a belső erők gyarapodtak. Ez a tanulság
bizalmat adott. „A ki a közgyűlésnek csak
eredményeit tekinti is - - mondotta Mikó
záróbeszédében — találnia kell abban némi
olyat, mi a haza és tudomány igaz barátjának kedves, szivének jól esik. De a ki ennek
folyama alatt nyilvánult sokféle képesség,
szellemi erő és hű nemzeti érzés nemes
41

A közgyűlés lefolyásáról bővebben szólnak
az Erdélyi Múzeum-Egyesület alakuló közgyűlésének 1860-ban kinyomtatott jegyzőkönyve, Jakab
Elek kimerítő leírása a Budapesti Szemle 1859.
VII. k. 344—76. lapján, a Kolozsvári Közlöny és
a Pesti Napló tudósításai, Kővári László följegyzése (Erdélyi Múzeum 1899. 657- 60 1.) és Nagy
Miklós levele, az Erdélyi Lapok 1909. 570-71. l,
4
- A díszközgyűlés második napján gr. Mikó,

versenyét s határozott irányát és jellemét
nem hideg kedélylyel, de hideg elmével
kisérte, az sokat fogott látni és élvezni olyat,
a mi a hazafi lelkét felemeli s nemzetünk
szebb jövőjének megannyi zálogát képezi."
A gyűlésen kifejezett vélemény- és
akarategység, szellemi erő és erkölcsi súly,
tudományszeretet és hazafihűség mértékéből és jelleméből következtetve még a
higgadt Mikó is arról győződött meg, hogy
ha a magyarság megkezdett útján előre
megy: „a mívelődés, tudomány s az ezeken
alapuló nemzetiség ügyét koczkáztatni vagy
éppen elejthetni semmi nem fogja."
Most már a megalakulás után a belső
munkásság következett.

VII.
Első és legsürgősebb tennivalóul a múzeum számára Ígért adományok és alapítványok begyűjtése mutatkozott. E tekintetben igazán nagy és nehéz munka várt
az új egyesületre s a tisztikarra. Mintegy
2000 aláírót kellett közvetlenül vagy közvetve fölszólítani, de a hiányos bejelentések
és aláírások miatt a titkár alig negyedének
tudhatta a lakását. Soknak lakhelyét az év
végéig sem sikerült megtudni s némelyiknek az aláírásokból nevét sem lehetett
pontosan megállapítani. Mégis sikerült nagy
fáradsággal az igért adományok nagyrészét
begyűjteni, de 1860 novemberéig azért a
részint pénzben, részint államkötvényekben ígért alapítványoknak alig kétharmada
volt befizetve, vagy kellően biztosítva.43
a harmadikon gr. Kemény Sámuel, a negyediken
b. Radákné adott nagy ebédet.
i:!
A felszólításoknak csak postaköltsége is 85
frtra ment, pedig igénybe vették magánosok közvetítését és Kolozsvárt szolga útján hordoztatták
el azokat. A nehézségeket részletesen megírja az
1860. évi titkári jelentés, az egyesületi jegyzőkönyv
4—13 lapján. Az 1860. évi múzeumi levéltári
akták fele e tárgyban folytatott levelezésből áll.

AZ E. M. E. TÖRTÉNETE

A begyűlt tőke gyümölcsöztetéséről a
választmány mindjárt kezdetben gondoskodott. A kamatoztatásra megfelelő pénzintézetek híjján a kölcsönadás volt akkor
a leghasználtabb és legjobbnak látszó mód
s ezt választotta az egyesület is. A választmány a kölcsön biztosítására megállapította, hogy az egyesület tőkéjéből csak a kért
összegnek kétszeresét érő fekvő birtokra,
első helyre betáblázott kötelezvényre, a
félévi kamat előre való lefizetése mellett
ad ki. Egyúttal elhatározta, hogy az aranytőkét gyarapítja s annak sem tőkéjét, sem
kamatait folyó kiadásokra föl nem használja, míg az legalább 200,000 darab
aranyra föl nem szaporodik. 44
Különben csak az 1861 év volt az első,
mely alkalmat adott a valódi költségeknek
egy részletes költségvetésben való megállapítására, mert az eddigi költségvetések
csak általános keretekben mozogtak s a
gazdálkodás ezzel jutott rendes mederbe. 4 "
A befizetések kezdetben sem folytak
már kellő pontossággal s lassanként pontatlanabb lett a részvényes tagdíjak fizetése is, úgy, hogy 1864-ben a részvényhátralékok a következőleg mutatkoztak:
1861-re 298 részvény után
1862-re 395
„
„
1863-ra618
„
„
összesen

1490
1945
5090
6525

frt
„
„
frt,

vagyis három és fél év alatt hetedfél ezer
frt. hátralék gyűlt fel. Pedig Bányai Vitális, a buzgó pénztáros és az igazgatóválasztmány nem mulasztottak el semmit
a hátralékok fölszedése érdekében. Országszerte minden jelentékenyebb helyen
voltak az egyesületnek megbízottjai, akikhez elküldték a vidékükön lakó hátralékosok névsorát s e megbízottak neveit a
44
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lapokban is többször közölték, hogy a
tagoknak tudomásuk legyen róla. Maguk
a megbízottak pedig - - mint levelezésük
tanúsítja - - nagy buzgalommal jártak el
megbízatásukban, de az eredmény még
sem lett kielégítő. A lapok útján általánosan, majd külön a választmánytól s külön
a pénztártól egymásután mentek a felszólítások személyenként is a befizetésért;
de a legtöbbször eredménytelenül. Nem
fizették a kölcsönzők sem pontosan a kiadott tőkék kamatait, úgy, hogy ezekből
a hátralék 1863 végéig 11486 frtra szaporodott s a mérleg úgy állott, hogy 1863
végén az egyesület adós volt
1. az alaptőkének 199 frt 52 krral; 2.
kifizetetlen tartozásokra 2328 frt66 krral.
Ezzel szemben a kamathátralékokból
és részvényekből 18,041 trt 27 és '/a krajczár volt a várandóság; de ezt nem fizették, így kénytelenségbő! a tartalék-tőke
növelése egyelőre megakadt. 4 0
A pénzalapok és tárgyadományok begyűjtése után s részben azokkal párhuzamosan a múzeumi berendezkedés munkája következett.
Itt is nagy tárgyi, személyi és elhelyezési nehézségek tornyosultak.
A múzeum tárgyait több mint harmadfélezer kéz hordta össze és adta ajándékul
a lehető legtarkább vegyületben. Jóakaró
laikus képzelődéssel ki-ki a maga Ízlése
szerint alkotott képet a leendő nemzeti
intézetről s a szerint adott, a mit jónak
tartott, vagy képzelt, így kerültek be kuriózumok és múzeumba egyáltalában nem
való furcsaságok is. A nagy anyaghalmaz
rendezésére, osztályozására és megválogatása nagy munkájára kevés volt a személyzet.
könyvében, az E. M. E. irománytárában.
4U
Az 1864-iki titkári jelentés nyomán.
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A tiszteletbeli tisztviselők nem fordíthatták a munkára minden idejüket s a fizetéses tisztviselők két állást betöltve háromnégy embernek számottevő kötelességét
teljesítették, így Brassai Sámuelre együtt
hárultak a múzeum igazgatói és az őri
teendők, Szabó Károlyra jutott a könyvtárosság mellett eleinte az érem- és régiségtár kezelése is, Finály Henrik titkárra
pedig az adminisztráló tennivalók özöne
zúdult. Valóban lángoló ügy- és tudományszeretetükat s törhetetlen kitartásukat bizonyítja az, hogy a nehéz viszonyok közt
feladataikat mégis mindnyájan kitartóan
teljesítették és becsülettel megoldották.
Legelőbb a könyvtár jött rendbe és
legelőbb is az nyílhatott meg.
Ez a gyűjtemény gr. Bethlen Sándor
jóvoltából mindjárt kezdetben ingyen helyiséghez, Miké Sándor ideiglenes könyvtárnok lelkiismeretes buzgóságából rendhez
jutott, úgy, hogy mikor Szabó Károly, a
megválasztott könyvtárnok 1860 május hó
elsején megérkezett és dolgozni kezdett
benne, j ú l i u s 15-re az olvasó-szobát már
megnyithatta s ugyané hónapban elkezdhette a czímtározást. Itt, egy tűzmentes kis
kamrában nyert helyet a kézirattár, valamint az érem- és régiségtár anyaga is.
Szabó Károly azonban már az 1860 nov.
22-iki közgyűlésen reámutatott arra, hogy a
könyvtár mielőbbi teljes használhatóvá tétele végett a Bethlen-féle ingyen-helyiség
mellé néhány alkalmas szoba okvetetlenűl
szükséges, mert a könyvtár rendelkezésre
álló helyiségébe már a legközelebb bejelentett adományok sem férnek el. Sürgette
a kellő személyzet beállítását, valamint az
érem- és régiségtár különválasztását. 4 '
Magát a Mikó Imre gróf által múzeumi
helyiségül fölajánlott épületet csak 1864ben adhatták át rendeltetésének.
17

Könyvtári jelentés 1860. Jkv. 23—33. 1.

Átalakítására Ybl Miklós építész tervvázlatát már 1860 április 4-én bemutatták
a választmánynak; de mivel akkor még
a terv mallett költségvetés s az egyesület
rendelkezése alatt az átalakításhoz elég
pénz nem volt, a munkálatokat csak később kezdhették meg. Azonban még hozzá
sem fogtak azokhoz, mikor a helyettes
múzeum-igazgató figyelmeztette a választmányt, hogy a Mikó-féle épületbe minden
gyűjtemény nem helyezhető cl, sőt a már
meglévő tárgyak rendes felállítását is lehetetlennek tartotta ott. A kérdés bizottsági
megvizsgálása után a választmány a kibővítésre kétféle tervet is készíttetett; de a
kivitel mintegy 35,000 forint kiadással terhelte volna az egyesületet s ebbe a pénzügyi egyensúly veszélyeztetése nélkül nem
lehetett belemenni. Ezért az 1860-iki novemberi közgyűlés a választmány javaslatára úgy határozott, hogy a Mikó-féle épületet 8000 frt költséggel a természeti tárak
számára megigazíttatja, a többi gyűjtemény
részére pedig a gr. Bethlen Sándor által adott
ideiglenes szállással egy fedél alatt lévő és
kapcsolatos emeleti helyiségeket kibéreli.
A választmány Kagerbauer Antal építésznek
ezen az alapon készült terveit 1861 márczius 21-én elfogadván, 4 * vele a szerződést
április 18-án megkötötte. Az építkezés
nemsokára megkezdődött s az 1861 november 25-iki közgyűlésen a múzeumigazgató jelentette, hogy a természeti tárak
és a könyvtártól külön választott érem- és
régiségtár a Mikó-féle épület négy nagy
termébe és két kis szobájába beköltözhettek. Azonban az átalakítás tovább is folyt
és e miatt csak az 1864 februárius 15-iki
közgyűlésen lehetett jelenteni, hogy az
1863. év folyamán a múzeum épületének
belseje teljesen elkészült, úgy, hogy az oda
rendelt gyűjteményeket be lehetett végre
Az 1851. 63. jkvi sz, a.
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rendeltetésüknek megfelelően állítani. E
közgyűlésen Brassai Sámuel igazgató a
természeti tárak anyagáról részletes jelentést tehetett s ugyanakkor a szervezés befejeztével körvonalozta gr. Mikó Imre a
most már rendes munkamederbe jutott
egyesület feladatait.
Elsőnek Erdély számára egy, az országrész tudományos műkincseivel arányban álló s a kor szükségeinek megfelelő
múzeum felállítását tartotta. Második feladatúi a rendezést, feldolgozást és publikálást tűzte ki s fyarmadik czélúl az előbbi
kettő eredményéül, a tudomány és művelődés terjesztését jelölte meg az Erdélyi
Múzeum-Egyesület feladatának. Megnyitó
beszédének erre vonatkozó részét ma is
érdemes figyelmesen elolvasni.
Múzeum egyesületünknek, úgymond, három
nagy teendője van : hogy ez országrész számára
egy tudományos és műkincseivel arányban álló
s a kor szükségleteinek megfelelő múzeumot
állítson ; hogy a begyűjtött és gyűjtendő tudományi anyagokat rendezze, feldolgozza és feldolgoztassa s a közforgalomba hozza ; végre,
hogy e kettős munkásság áltál hazánk fiai
közt a tudomány szeretetét és művelését terjessze és erősítse. Az első — az anyag-gyűjtés
és rendezés kellő buzgósággal foly ; anyagi
segélyerőnk és a szellemi munkásság is nyújt
némi vigasztalót. De ki kell mondanom, hogy
a más két tekintetben még sok a joggal kivánni és szükségképp megtenni való. Egyfelől
tőkénk gyarapítása, részvényeink pontos fizetése oly parancsoló kötelességünk, hogy annak
teljesítése egyedüli föltétele minden nagyobb
mérvű haladásnak j másfelől minden tudománynyal foglalkozó hazánkfiainak szintoly
szent tartozása magának a tudománynak érdekében, valamint hazánk és nevünk becsületéért az egybegyűjtött tudományi kincseket
parlagban nem hagyni, hanem ismertetés és
49
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feldolgozás által értékesíteni és így a magyar
haza és géniusz szüleményeit részint az egyesület évkönyvei és egyéb kiadványai, részint
az általa közvetve vagy közvetlenül gyámolított magán igyekezet eredményei által mintegy
szellemi csatornán át a világirodalom és világműveltség tengerfolyamába átvezetni s ez
úton a tudománynak hasznot, magunknak
dicsőséget szerezni. 49
A gyűjteményeket tehát az egyesület a
tudományok szolgálatára állítja fel s így az
Erdélyi Múzeum-Egylet a tudományt szolgáló Múzeumnak társadalmi képviselete.
Ez a felfogás különben a múzeumi
vezető körökben általános volt. Ennek ad
kifejezést három évvel később, 1867 februárius 14-iki lelkes megnyitó beszédében
Szabó József alelnök is.
A múzeumokat a tudomány mívelésére rendelt intézeteknek fogja föl, melyek
azonban természetszerűleg nemzeti s gyakorlati czélok elérésére is hasznosak, így
az erdélyi országos múzeumot fenntartó
egyesület feladatának tekintette, hogy szélesítse és szilárdítsa az alapot azok lábai
alatt, kiknek a jogért való küzdelem osztályrésze : másfelől természettudományi
búvárkodás által feladatának tartotta „napfényre hozni a föld rejtett kincseit, megmutatni a népnek ingyen elhamvadó rengetegei dúsan fizető használatát, megtanitni
a jövedelmező növények és állatok megismertetésére, szaporítására", így a nemzet a tudomány és művészet magaslatán
eléri azt a fokozatot, melyen alól nem lehet a czivilizált népek sorába jutni s másfelől vagyonos lehet, „mely nélkül minden
panasz meddő s legszentebb jógáink sem
érvényesülhetnek. "50
E feladat megoldására az egyesület
kétirányú működését látja szükségesnek.
Először, hogy Erdély természeti és mű50

Az 1867.
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veszeti kincseivel arányban álló múzeumot
rendezzen be, másodszor, hogy a tudomány szeretetét, művelését meghonosítsa.
Az első irányú működés az egyesület
erejéhez képest már folyt. A könyvtár a
legmiveltebb szaktudósnak is hasznos szolgálatot tehetett. Az érem- és régiségtár
anyaga a magasabb igényű búvárnak is
tudott élvezetet nyújtani s a természeti
gyűjteményeket úgy lehetett tekinteni,
„mint földünknek, Erdélynek nem költőilég színezett képét, hanem valódilag fényképezett tanulságos panorámáját."
A feladatok második ágában már több
tenni és kívánni valót látott. Éppen ezért
buzdított, hogy az összegyűjtött tudományos és művészeti kincseket szent kötelesség parlagon nem hagyni, hanem azokat
tanulmányozás, ismertetés és földolgozás
által értékesíteni s így a tudományos mozgalmakban részt venni." 1
Magát a múzeumot azonban még egy
év múlva (1868 februárius 17-én) tartott
megnyitójában is csak a tudomány s a nemzeti míveltség és haladás egyik szervének,
előmozdító eszközének tekintette s azt
mondta, hogy „távol van tőlünk a gondolat,
rjogy múzeumunkat tudományos akadémiának tartsuk. A mi föladatunk más. Mi mint
a nemzetnek rjű napszámosai, anyagot
gyűjtünk, készítünk, rendezünk, f)ogy tudománynyal foglalkozó f}onfiáink minél kevesebb akadályokkal küzdve, annál gyorsabban haladhassanak működésükben." '''Különben maguk az alapszabályok is
eleinte 1859-ben azt mondták, f?ogy „a
múzeum-egylet magának semmi tudóstársasági rangot vagy tekintélyt nem fog
követelni, fyanem a múzeum által a ^önismeretet elömozditni, a tudomány kedvelöknek tért nyitni, a tanulni akaróknak
51
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segédeszközöket nyújtani törekszik." Ezt
az 1869-ben módosított alapszabályok megváltoztatták a mennyiben kimondták, hogy
„az egylet múzeuma és tudományos működése által igyekszik a hazai tudományos
törekvéseket előmozdítani ;" de az alapszabály változás egybe esett a tagok számának nagy megcsappanásával s igazában
utána is minden a régiben maradt.
A tulajdonképpeni változást és az eredeti czélok eltolódását csak a kolozsvári
tudományegyetem felállítása után bekövetkezett események hozták magukkal.
VIII.
Az Erdélyi Múzeum Egyesület már
Mikó Imre gróf 1864-iki programmja előtt
is fejtett ki a táraiban folyó tudományos
munkán kívül tudományos ülésein és
1861-ben megindított Évkönyveiben tudományos munkásságot. Eleinte ennek irányítása is a választmány feladatai közé
tartozott. Az egyesületnek ugyanis már
első alapszabályai kimondták, hogy „a
múzeummal kapcsolatban a f)onismeret
és az erre vonatkozó tudományok iránti
kedv élesztésére munkál az egylet azáltal,
f)ogy azon választmányi üléseken kívül,
melyekben a múzeum anyagi ügyei intézteinek, tartatni fognak olyan választmányi ülések is, melyeknek tárgyai lesznek főleg a ^önismeretre vonatkozó tudományokból! értekezések és felolvasások."^
Ezekre az ülésekre aztán az alapszabályok megállapították, hogy ott főleg honismeretre vonatkozó tudományokból szabad
előadásokat tartsanak és írásban beküldött
értekezéseket olvassanak fel. A felolvasásokat tárgyukkal együtt előre kelett jelenteni
az elnöknek, a kinek engedelmével az
üléseken vendégek is megjelenhettek.''*
03
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Ezen az alapon már 1860-ban kilencz
tudományos ülést tartottak. 65
Az ülések nem voltak időhöz kötve,
mert a választmány 1859 deczember 31-én
összehívásukat azzal bízta az elnökre,
hogy annyiszor hívjon össze, a hányszor a
bejelentett értekezések szükségessé teszik.
Midőn aztán az első év leteltével
1860 novemberében a levéltár és ezzel
az egyesület ügymenete megvizsgálására
gr. Mikes Benedek elnöksége alatt bizottságot küldtek ki :r'° ez az egyesület tudományos működését nem tartotta elégnek és
eléggé biztosítottnak s javaslatot tett annak
élénkítésére és rendszeresebbé tételére.
A bizottság nyíltan kimondta, hogy „az
adminisziráczió és a múzeum megalapozása jó úton halad, de az egybegyűlt
anyagok földolgozása s az azokban lerakva levő szellemi gazdagságnak a hazafiak és tudomány forgó s szellemileg gyümölcsöző közkincsévé tétele, szóval a
tudományos szellem felébresztése, a tudománymívelés nemes ösztönének ápolása,
a tudományos hatás és közvetítés" az
előbbiek jóságával nincs egyensúlyban. A
tudományos munka biztosítására (javanként állandó, rendes ülések kitűzését javasolta s az addigi tudományos üléseket nem
tartván elegendőknek, kifejezte azt az óhaját,
hogy a közgyűlés a választmányba írókat
és tudósokat válasszon s remélte, hogy a
12 választmányi tag azon bizalom viszonzásául, mely őket kitüntető állásukra
emeli, évenként legalább egy-egy felolvasás tartására vállalkozik. Ugyanezt kifejezte a bizottság az egyesület fizetéses

hivatalnokaira nézve is. Ilyen alapon gondolta megoldhatónak az alapszabályoknak
azt a rendelkezését, hogy „az egyesület
hivatalnokai, választmánya és szakférfiainak évi munkássága eredménye havi, vagy
kötetlen füzetekben és az évkönyvben
közé tétessék" s az évkönyvbe felvételre
méltatott czikkekért mérsékelt tiszteletdíj
utalását javasolta. 5 7
A javaslatokat a közgyűlés kiadta az
igazgató-választmánynak, az pedig még
1860 deczember 5-iki ülésén Brassai Sámuelt, Nagy Pétert, Berde Áront, Hintz
Györgyöt és Sámi Lászlót küldte ki bizottságul, a kik már 1861 januárius 2-re elkészültek javaslatukkal.
Ennek alapján a választmány kimondta,
hogy minden hónap második szerdáján
tudományos ülést tart 5!i s egyúttal Takács
János, Gyulai Pál és Berde Áron választmányi tagokból új bizottságot küldött ki,
hogy az a tudományos működés fejlesztése és sikere érdekében új szakosztályi
szervezet iránt tegyen javaslatot. 69
Ennek az intézkedésnek láthatóan az
volt a czélja, hogy mivel az egyesület
választmánya nem tudós, hanem kormányzó testület: a tudományos működés
irányítását szakemberekből álló szervezet
vegye a kezébe. A kiküldött bizottság ezt
tartva szem előtt, a szakosztályokat úgy
óhajtotta szervezni, hogy azok a múzeumegyesületnek tudományos működésre hajlandó és képes tagjaiból alakuljanak. Az
alapításkor ugyanis az alapszabályok arról
is gondoskodtak, hogy a választmány szakembereket neveztessen ki, „a kiknek köte-

65
Évi Tud. 1868-ról. Az érd. orsz. múzeum
alakulásának rövid története. II. közi. 39. 1.
5(;
Tagjai Veszély Károly, Pataki Ferencz,
Jakab Elek és Betegh Kelemen voltak.
57
A javaslat más, helyes és czélszerű, de
nem a tudományos munkálkodásra vonatkozó részei
tárgyuknál fogva nem ide tartoznak.

68
A javaslat többi részét a választmány majdnem mind magáévá tette. A választmánynak a
választmányi tagok és hivatalnokok feladatáról
való, a javaslattal ellenkező álláspontját az 1861iki közgyűlés titkári jelentése bőven indokolja.

68

Az 1861. évi 8, jkvi sz. a,
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E szakosztályok a tudományos munlességük a múzeumnak főleg természetrajzi részét illető levelezéseket folytatni kálkodásra az év folyamán novembertől
s a gyűjteményeknek kezük alá bízott májusig minden hónapban egy-egy szak1
részeit a múzeum-igazgatóval egyetértve ülést kellett, hogy tartsanak."
A történelmi szakűlés elnöke a könyvrendezni, ezek gyarapításán munkálni."
Ezek nem voltak az egyesület tisztviselői tárnok, a természettudományié a helyettes
vagy hivatalnokai. Feladatuk a tudományos, igazgató és múzeumi őr. Tárgyai: tudokülönösen a gyűjteményi munkálatokban mányos eszmecsere, a tudományos ülévaló segédkezés volt; de az alapszabályok sekre készület indítványozása és mindrészvételt biztosítottak számukra a. ter- annak a választmányhoz való felterjeszvezett kiadványok szerkesztésében is. Az tése, a mi a tudományos munkásságra
ily kinevezett szakemberekből aztán tör- vagy a múzeum különböző táraira vonatténelmi és természettudományi szakosz- kozik. A választmánynak tudományos kértály alakult, a mely azonban nem volt désekre nézve a szakosztályok mintegy
állandó szakbizottságai. Ide utalja a vákülön szerve az egyesületnek.
Az új javaslat a kinevezési rendszert lasztmány megbírálásra az évkönyv számeg akarta szüntetni s a szakosztályokba mára beadott munkákat is.
A szakűléseknek jegyzőkönyvük a tervaló belépést minden egyesületi tag szabad tetszésére bízta, úgy fogván föl a vezet szerint nincs. A választmánynyal
dolgot, hogy bárki hozzájárulhat tagsági vagy vidéki szakférfiakkal való írásbeli
02
díjával az egyesület czéljaihoz, a nélkül, érintkezésre esetről-esetre bíz meg a
hogy ezzel tudományos működésében is szakűlés valakit s az ügydarabot szakértők
és a fölkért fogalmazó szakember írja alá.
köteles volna részt venni.
Ezeknek a szakosztályoknak tehát naEzen az alapon a javaslat 1861 f e b ruárius 6-án határozattá vált s a törté- gyon egyszerű és éppen nem bürokratikus
nelmi és természettudományi szakosz- szervezetük volt. Tagjaik az egyesület
tályok megalakítására a választmány el- tagjai s jellemző, hogy elnökük a könyvtár
határozta, hogy minden tagot hírlapi úton és a természettudományi tár igazgatója.
felszólít annak a bejelentésére, hogy Ezzel a tudományos munkálkodás irányímelyik szakosztályhoz csatlakozik. E ha- tása a gyűjtemények vezetőinek kezébe
tározat után egy héttel, az 1861 februá- volt letéve. E szervezettel és vezetéssel
rius 13-án tartott tudományos ülésen az azonban nem mindenki elégedett meg
új szakosztályok közül a történelmibe 21, s Finály Henrik 1861-iki titkári jelentéa természettudományiba 7 tag jelentke- sében úgy nyilatkozott felőle, hogy csak
60
zett s mindkét szakosztály megalakult. egy téveszme következtében volt kény00

A történelmi szakosztály első tagjai voltak :
Br. Apor Károly, gr. Bánffy Béla, Buzogány Áron,
Dózsa Dániel, Fekete Mihály, Gámán Zsigmond,
Gyergyai Ferencz, Gyulai Pál, Halmágyi Sándor,
Hegedűs János, Hincz György, Horváth Pius,
Jakab; Elek, Kőváry László, Kriza János, Matusik
János, Miké Sándor, Nagy Péter, Salamon József,
Sámi László, Török Ferencz. A természettudományi szakosztály első t a g j a i : Gr. Esterházy

Kálmán, Indali Péter, Kocsi Károly, gr. Lázár
K á l m á n , dr. Szabó József, Szabó Sámuel, Takács
János.
1:1
A hónap harmadik szerdáján a történelmi,
a negyediken a természettudományi szakosztály.
Az ülések helye a könyvtár olvasószobája, kezdetük d. u. 5 óra.
62
Az 1861. évi febrárius 6-iki ülésről szóló
jkv. 23. pontja.
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telén a választmány „a szakosztályok
iránt tett intézkedéseket megváltoztatni
és azokat úgy szervezni, vagy inkább nem
szervezni, mint annak idején a lapok
útján közhírré volt téve." 03
Ez azonban a titkárnak csak egyéni
véleménye volt s azt az egyesület érdekében többé nem hangoztatta, sőt a történelmi szakosztály működésében buzgón
részt vett ő is.
Valóban alig lehetett volna akkor az
egyesületnek más, jobb megoldást találni,
ha a működése iránt fölkeltett várakozásnak
meg akart felelni.
Tudományos működése nem támaszkodhatott egészen gyűjteményeire, mert
azok egy részében még csak a belső,
rendező munka folyt s a helyiségbe!!
mizériák miatt részben még évekig tovább
sem voltak a tudományos munkálkodásra
teljesen kész állapotban. Viszont dolgozni
kellett s az egyesület akart is, mert eredményekre az országnak az alakuláskor
nyilvánított lelkes és impozáns támogatása nemcsak buzdította, hanem kötelezte
is. S ezt a működést leginkább az önként
vállalkozó, munkára kész tagok szakonként való szervezésével lehetett biztosítani. De hogy e különben a könyvtáron
kívül a többi tárra csak ritkán támaszkodó
tudományos munkásság múzeumi jellege
meg legyen, úgy kerültek a szakosztályok
élére a gyűjtemények igazgatói.
03

Titkári jelentés az 1861. évi közgyűlésen;
a közgyűlési jkv. 5. számozatlan leveléről.
64
Az ülések jegyzőkönyveit közlik az Évkönyvek
az I. 156—58., II. 142—47. és III. 132-34. lapokon.
(;r>
Az első Évkönyv fűzetekben jelent meg,
l861 okt. 22-én, mondja ki a választmány, hogy bolti
ára l frt 70 kr.; tagok számára 1 frt. (187. jkv. sz.)
1861 nov. 25-én kimondta a közgyűlés, hogy
„ezentúl az Évkönyvben megjelenendő értekezések
szerzői munkájuk minden nyomtatóit íve után
15 frt tiszteletdíjat kapnak az egylet pénztárából". (IX. pont.)
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A szakosztályok működése azonban
tág keretekben, változatos, gazdag tárgykörben mozgott s a tárak még csak nem
is vezettek benne, úgy, hogy öt év alatt,
1861-től 1865-ig, harminczöt felolvasóülésen csupán Finály Henrik három,
Szabó Károly két, továbbá Brossai Sámuel és fierman Ottó egy-egy felolvasása
és előadása foglalkozott a gyűjteményekkel vagy merítette tárgyát azokból. 64
E tudományos munkásság közzétételére adta ki az egyesület Brossai Sámuel
szerkesztésében Évkönyveit.
Ezek tartalmát nagyrészben a szakosztályok tudományos üléseinek felolvasásai képezték; de nem minden felolvasás
került kiadásra. Maga a szerkesztő féltékenyen őrködött az évkönyv tudományos
színvonalán, de azonkívül az ülések kifejlődött eszmecseréi komoly tűzpróba elé
állították a néha elmaradottabb vagy műkedvelői dolgozatokat s így az évkönyvek
magas színvonalú tudományos munkásság
eredményeit vitték a világ elé.65
A Múzeum-Egyesületbe csoportosult
tudós írói gárda buzgón kivette részét a
munkából 6 ( i s az Évkönyvek l861 -tői 1873-ig
megjelent hat kötete nagyon értékes emléke az E. M. E. tudományos igyekezetének. Kár, hogy hatása nem állott értékével arányban s a köteteket a munkatársakon kívül alig olvasta valaki; sőt a
magyar közönség tudomást sem vett róluk,
co

Legkiválóbb és legtermékenyebb dolgozótársak voltak a történelmi és rokonszakokból:
Finály Henrik, Gyulai Pál, Jakab Elek, Nagyajtai Kovács István, Köváry László, Schmidt
Vilmos szebeni tanár, kinek német dolgozatait
Szabó Károly szokta fordítani; aztán Szabó Károly,
P. Szatbmáry Károly, Szilágyi Sándor, Torma
Károly és Vámbáry Ármin. A természettudományi
szakokból: Brossai Sámuel, Csató János, Hermán Ottó és gr. Lázár Kálmán; továbbá Bielz
Albert, Herbicb Ferencz, Hantken Miksa, Kócsy
Károly, Kremnitzky F. J. és Landoz János.
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annyira, hogy azt a néhány példányt, a
melyet egyik budapesti könyvkereskedőnek árusításra felküldtek, az a sutba dobta.
Nem változott a helyzet akkor sem, midőn
1867-ben a IV. kötethez és utána a következőkhöz 1873-ig — tekintettel a külföldi csereviszonyra
az értekezések
rövid német kivonatait mellékelték. Csekély áruk mellett is alig néhány példány
kelt el s nagy részük nem méltányolva,
ma is az egyesület tulajdonában hever.
A kolozsvári egyetem felállítása után aztán
a tudományos munkásság más irányba
térült s az évkönyvek helyébe folyóírat
lépett.

IX.
A múzeum-egyesület egyik főbaja eleitől fogva a helyszükség volt, a másik a tagok
érdeklődésének és a tagdíj-fizetéseknek
lassú, fokozatos elmaradása.
A helyszükség 1865 óta állandó panasz
tárgya a titkári és igazgatói jelentésekben.
Megszűntetéséről a választmány sokszor
tanácskozik, de mindig eredménytelenül.
Többször fölmerül a czélszerű, nagyobb
helyiség kibérlésének terve s szóba kerül
újra az építés is. Azonban sem csak megközelítőleg is czélszerű, kész bérhelyiséget
nem lehetett találni, sem új épületre nem
volt az egyesületnek kellő anyagi ereje. Az
évek folyamán látható volt már az is, hogy
a tagok egy részének áldozataira, jobban
mondva vállalt kötelességeik teljesítésére
sem lehet számítani s 1867-re egészen
világos volt, hogy sok Ígéret nem valósul és hátralékos befizetések felhajtatlanul maradnak. A költségvetés tételei szerint kamatokban 5933 forint 26 krajczárral,
részvényilletékekben 2157 forint 75 kr.-ral
kevesebb folyt be az előirányzott összeg-

nél s így a kint levő hátralékok összesen
8091 forinttal szaporodtak s a valódi bevétel az előirányzatnak felére sem ment.
Pedig az igazgató-választmány minden
módot végigpróbált a hátralékok és folyó
jövedelmek fölszedésére s a nagyobb hátralékosokat be is perelték. De e pereknek
nem volt más eredménye annál a tapasztalásnál, hogy épen a per útja volt az,
amely legkevésbbé és lehető legkésőbbre
vezetett sikerre.
A pénzügyi bajok és a helyiséghiány
nyomasztólag hatottak az egyesület egész
működésére.'"
Ebben a borús helyzetben csillant fel
az a remény, hogy az egyesület pénzügyi
állapota államsegély útján fordulhat jobbra.
A magyar országgyűlés képviselőházának közintézeti bizottsága ugyanis az Erdélyi Országos Múzeumot is fölvette amaz
intézetek közé, melyekre gondoskodását ki
óhajtotta terjeszteni. Finály Henrik titkaimeghívásra felutazott Budapestre, hogy a
bizottság előtt a múzeum állapotáról és
addigi működéséről jelentést tegyen, de
közben az országgyűlést elnapolták s így
írásban adta át részletes jelentését a bizottság elnökének. A dolog itt megakadt. A
szükség azonban nőttön-nőtt s a múzeumegyesület közgyűlése ezért 1868-ban azzal
a kérelemmel fordult az országgyűléshez,
hogy maga az ország adjon az országos
múzeumnak vagy czélszerű szállást, vagy
akkora segélyt, hogy azzal képes legyen
czélszerű helyiséget építeni. Az egyesület a
mutatkozó szükséghez képest egy újonan
építendő múzeum-épületre s annak fölszerelési és fentartási költségeire egyszersmindenkorra 250,000 forintot kért. A szépen indokolt kérés azonban hiába hivatkozott arra, hogy ha az 1841 -1843-iki

07
Finály Henrik titkári jelentése 1866-ról. Évi Tud. 1867. 15. A pénzügyi
ményeit is tárgyalja a 16. lapon.

bajok

következ-
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országgyűlés a múzeum-alapításban adott
szavát be nem válthatta, azért a hozott törvényczikkben létesült határozata eltöröltnek sem jogilag, sem erkölcsileg nem tekinthető. Hiába mutatott reá, hogy a megszűnt
külön erdélyi törvényhozás után az Ígéret
beváltása az erdélyit is magába foglaló magyar törvényhozás elutasíthatatlan örökségei közé tartozik: eredménye nem lett.
Közben, 1869 július 7-én ismeretlen
tettesek betörést kíséreltek meg a Mikóféle épületbe átszállított Érem- és Régiségtárba s ekkor a választmány újra megsürgette az országgyűlés képviselőházához
intézett kérés elintézését.
Az ország pénzügyei azonban az 1867iki kiegyezés után — a mint ismeretes — a
modern államélet sokféle követelményei és
ezzel szemben az elmaradt adózóképesség
miatt állandóan rosszak voltak. A kérsét
nem lehetett teljesíteni s ezt végre az 1870
április 26-án tartott közgyűlésen biztosan
megtudhatta az egyesület is, mert a kultuszminiszteri tárcza költségvetésébe az
E. M. E. számára fölvett 10,000 forint évi
segélyt a pénzügyi bizottság törölte s az
országgyűlés a törlést jóváhagyta. 0 8
Az elnöki megnyitó konstatálta, hogy
külső segítséghez nem sok remény lehet.
Az egyesület önerejére és kitartására volt
utalva. Rendes szükségleteit még valahogy
tudta fedezni, de a helyiség hiányán nem
állott módjában segíteni s ily viszonyok
közt munkájának megfelelő sikerre nem
volt kilátása.
És midőn ez volt a helyzet, éppen
akkor telt le 1869-czel a részvényes tagok
az a tíz éve is, melyre magukat 5 5 frt.
befizetésére kötelezték. Az egyesület vezetői előre látták, hogy a tíz év leteltével,
midőn néhány száz tag kötelezettsége megszűnik, a bevételek jelentékenyen csökAz-E. M. E. évi tudósítása 1869-ről 3-7.

1.
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kenni fognak. Már az 1868 február 18-iki
közgyűlésből a képviselőházhoz intézett
kérés, majd bővebben az 1869-iki titkári
jelentés számít reá.09 Aggodalommal néztek a jövőbe s a mitől tartottak, az bekövetkezett. A választmány által az 1869-iki
közgyűlés megbízásából kibocsátott felhívások oly kevés visszhangra találtak, hogy az
1870 április 28-án tartott közgyűlés az évi
költségvetésbe nem irányozhatott elő többet 50 részvény után járó bevételnél; mig
1869-ben még 300, az alakulás idején pedig
800-nál több részvény után fizettek.
A hanyatlásnak e feltűnő s az egyesület vezetőit gondolkozóba ejtő és elmélkedésre késztető okait a megváltozott viszonyokban találjuk meg.
Nem volt meg többé az erdélyi magyar
társadalomban az az egymásra-utaltság,
mely azt 1859-ben egy czélra, egy táborba
terelte össze. Az alkotmányos élet helyreálltával, 1867 után a leszorított erők felszabadultak ; ki-ki megkapta munka terét s az
1859-ben még csak a múzeumra konczentrált érdeklődés most már sokfelé megoszlott.
A vérmesebbek az egyesületben csalódtak is, mert 1859-ben az oly körülmények közt jött létre s alakuló gyűlése
oly nagyszabásúvá nőtt, hogy sokan politikai reményeket fűztek működéséhez s
ezek a remények az egyesület czéljánál és
működése irányánál fogva nem válhattak
be. Utóbb szétbontó hatása volt a megindult pártpolitikai életnek is, mely az
egyesület tagjait az egyesületen kívül
egymással szemben ellenfelekké sorakoztatta s a harczok hatását a tagok egymás
iránti elhidegűlésében éreztette, mely a
személyekről az intézményre is átcsapott.
Sokan az alakulás után mindjárt több
és nagyobb munkát vártak, mint a menynyire a munkahalmaz, kevés munkaerő és
69

Évi Tud. 1867-re 84. 1. és 1868. 8. 1.
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helyi mizériák mellett helyesen és méltányosan számítni lehett, A nagyközönség,
különösen eleinte, 1860 és 1864 között,
t ü r e l m e t l e n ü l várta a gyűjtemények megnyitását is s midőn az éppen a belső munka
és előkészítés miatt rögtön nem történhetett : a felületes és laikus szemlélő hamar
kész volt az Ítélettel, hogy az egyesületben
és gyűjteményeiben nem történik semmi.
Ezt éppen azok szokták legkönnyebben
hangoztatni, kiknek a muzeális munka természetéről és értékéről nincs tiszta Ítéletük
s a hatvanas évek erdélyi magyar közönségének nem volt a l k a l m a múzeumi kérdésekben szakavatottságra szert tenni. A múzeumi gondolat még csak i f j ú k o r á t élte.
Kezdetnél voltunk vele s a kezdetlegesség
állapotában a tömegitélete éppen oly fejletlen és a felületes általánosításra éppen oly
könnyen hajló, mint hasonló helyzetben az
egyes ember Ítélete. A múzeum-egyesület
p o l i t i k u s közönsége is a maga czéljait szerette volna megvalósítva l á t n i az egyesület
irányában és munkásságában s midőn nem
ezt látta : más téren kereste azt és nem
támogatta többé tömegesen az egyesületet.
X.

Mialatt az Erdélyi Múzeum-Egylet szervezése befejeződött és munkássága megi n d u l t : az erdélyi felsőbb oktatás, a tudományos kiképzés kérdése is f ö l é l e d t s
Kolozsvár, az E. M. E. székhelye, itt is
előtérbe nyomult. A történeti alapok erre
megvoltak. Hiszen itt állott hajdan a
Báthoryak korában az egyetem. Itt állított
egyetemet 1774-ben Mária Terézia is. Ez
azonban az idők folyamán előbb akadémiává, aztán k i r á l y i liczeummá, végre 1851
óta középiskolává törpült s egykori jellegére csak a mellette fönnállott orvos70

Mikó Imre gróf 1873 februárius 20-iki
közgyűlési beszédében erről szórói-szóra ezeket

sebészi intézet emlékeztetett. Végre 1863ban ismét k i r á l y i jogakadémiává növelték
meg, majd 1866-ban tanfolyama négyévesre bővült. Mindez egyesekben a régi
egyetem feléledésének reményeit táplálhatta ugyan, de az abszolút hatalomnak
a l i g h a juthatott eszébe, hogy ily intézettel
az erdélyi magyar szellemi élet vezérvárosát tüntesse ki s ezzel éppen az önkényes
uralommal m i n d i g elégedetlen magyarságot juttassa új erőhöz. Új egyetem fölállításáról nem is volt komolyan szó az
1867-iki kiegyezés előtt, bár annak országos
nagy szükségét sokan érezték, de érdekében
csak 1868 elején történt hivatalos lépés.
Az 1867-ben újra életbe lépett unió természetes következményének kellett lennie,
hogy már csak az ország központjától való
nagy távolság miatt is az új egyetemet,
ha f e l á l l í t j á k , az ország keleti része kapja,
hol erre a történeti előzmények is megvoltak. Báró Eötvös József, az új vallásés közoktatásügyi miniszter csakugyan erre
gondolt s 1868 f e b r u á r i u s 8-án véleményadásra szólította fel a kolozsvári jogakadámiát és az orvos-sebészeti intézetet az
iránt, hogy mi módon lehetne azokat egyetemmé fejleszteni. A választ még azon év
márczius végén fölterjesztették s br. Eötvös
József, aki nagy j ó i n d u l a t t a l viseltetett az
ügy iránt, személyesen utazott Kolozsvárra. Itt meggyőződött az E. M. E. működésének tíz évi eredményéről s azzal
nagyon meg volt elégedve. Tapasztalatai
után az új egyetem h e l y e kijelölésében
Kolozsvár mellett döntött s állásfoglalásában kétségtelenül az az általa is kifejezett körülmény irányította, hogy az
egyetem Itt az E. M. E. táraiban készen
találgatta a tudományos munkához legszükségesebb gyűjteményeket™ Ezért 1870
mondja : „Örömtelt szívvel és a teljesített hazafi
kötelesség igazolt önérzetével utalhatunk azon
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április 7-én törvényjavaslatot adott be az
új egyetemről a képviselőházhoz, melyet
az az e tárgyban kiküldött bizottságnak
adott át, a hol az ügy egy ideig újra
megrekedt. Most még egy fordulat okozott izgalmat egy ideig, a következő 1871
év februárius 2-án meghalt b. Eötvös
József, az egyetem pártfogója Eleinte
majd mindenki azt hitte, hogy halála a
egyetem ügyére is csapás. A.onb.n nagy
szerencsére, a minisztérium tagja, közt
ott volt az E. M. E. elnöke, gróf M.ko
Imre is, a kinek az ügy tov.bb, .őrsara csak jótékony befolyása l e h e t e t ,
Eötvös utóda, Pauler Tivadar ebben a kér
désben nagy elődje felfogása »ellett maradt. 71 1872 máju S 4-én jött szoba eloízor
a választmányi ülésen, hogy az ország,
gyűlés berekesztése után érkezett hiteles
hírek szerint a kormánynak csakugyan komoly szándéka a kolozsvári egyetemetmeg
. folyó év őszén életbe léptetni. Erre es a
pénztárost ért balesetre való tekintetül a
már kitűzött közgyűlést bizonytalan időre
elhalasztották. 7 2
Május 27-én Mikó Imre gróf mar rendkívüli ülést hívatott egybe a vallás- és
közoktatási miniszter felszólításának targyalására, az egyetem és az Erdély, MűzeunvEgylet közt kötendő egyezmény e tételeinek megállapítására, egy meghatalmazott kiküldésére. Az elnökség kész javaslattal lépett a válaszmány ele.
Eszerint az E. M. E. meglevő és szerzendó tudományos és művészeti gyujtem* boldog emlékű b.
ofctítá.1 miniszter által nyíltan

Kolozrt
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Báró Eötvös József

menyeit az egyetem használatára bocsátja;
gyűjteményei gyarapításában befolyást enged az egyetem kívánalmainak s e végre
átalányaiból évi 8000 forintot szán. A gyarapításokra nézve az egyetem tanácsával
egyetértőleg jár el, de az egyetem óhajtásának csak azt tekinti, amit az egyetem
tanácsa ilyenül hivatalosan közöl. Végül
kertjét bizonyos föltételek mellett átadja
az egyetemnek. Viszont az egyetem a múzeumi gyűjteményeknek díjtalanul helyet
ad s ezek használatáért az egyesületnek
különben remélni lehetett volna,". (Közgyűlési
jkv. 3. 1.) Ugyanezt hangsúlyozza Nagy Péter
alelnök megnyitó beszéde 1872 augustus 29.
közgyű'ési jkv. 2, 1. és gr. Mikó 1873 februárius
20-iki elnöki megnyitója.
!1
A Ferenc József-Tud.-Egyetem Almanachja
az 1909—10. év I. felére. Történeti bevezetés.
; !
- Az 18T2. jkv. 58. sz.
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évi 10,000 forintot fizet. Az egyesület az
egyetemet igazgató tagjául tekinti s választmányi ülésein három képviselője által
enged befolyást, kik közül egyik állandó
és rendes tagja lehet a számadás- és pénztárvizsgáló bizottságnak. Kikötéseket proponál a javaslat a szerződés felbontása
esetére is.
Az elvek elfogadása után dr.Mészáros
Ferenc miniszteri osztálytanácsossal,mint
a vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízottjával, megkezdődtek a tárgyalások s
azok elég gyorsan be is fejeztetvén, a kész
szerződést Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi miniszter 1872 augusztus 2-án
már alá is írta úgy, hogy a választmány
augusztus 15-iki ülésén már tárgyalásra
tűzhette ki. Ezzel párhuzamosan a Nagy
Péter alelnök, Szabó Károly könyvtáros,
Bányai Vitális pénztáros és Groisz Gusztáv választmányi tagokból álló bízottság
elkészítette munkálatát, mely szerint az
egyetemmel kötendő egyezmény életbeléptetésével a múzeum tisztviselői és segédszemélyzete létszámában és minőségében eszközlendő változtatásokat s ennek
alapján a kötés elveit az augusztus 15-iki
választmányi ülés megállopította.
A szerződés — záradéka szerint —
a kormány és törvényhozás, valamint a
Múzeum-Egylet közgyűlésének megerősítésével fog érvényessé válni s az egyetem
megnyitásával életbe lépni. A miniszteri megerősítés megvolt már s 1872
augusztus 29-én a szerződést az egyesület közgyűlése is elfogadta. 73
A szerződés szerint a Múzeum-Egyesület önállóságát és ö n k o r m á n y z a t á t alapszabályai értelmében sértetlenül fentartja,
vagyonát önállóan kezeli, gyűjteményei
fentartásáról, gyarapításáról függetlenül
rendelkezik. Könyv- és kézirattárát azon73

ban az egyetem használatára bocsátja oly
feltétellel, hogy azt, valamint a képtárt
mindig az egyesület által választott és fizetett könyvtáros kezeli, aki köteles egyszersmind az egyetemi könyvtár gyarapodását is feldolgoztatni és kezelni. Melléje a
kormány egy segédet ad. Helyiségekről,
dolgozó- és olvasó-szobákról, valamint
szolgai lakásról az egyetem épületében az
állam gondoskodik s ha az egyezség életbeléptekor a könyvtárt nem tudná rögtön
elhelyezni, kellő elhelyezéséig a helyiség
bérét az állam fizeti. Könyvtartó állványokról saját könyvanyagukra nézve a szerződő
felek külön gondoskodnak. A dolgozószoba bútorzatát a Múzeum-Egylet, az olvasókét az egyetem adja, mely az összes
helyiségekről, a fűtésről és világításról is
gondoskodik. A szolga tartása a MúzeumEgylet kötelessége. Az eshető károkért és
alkalmazottaikért a szerződő felek kölcsönösön felelnek. Az egyetem fentartja
könyveire nézve az időszakonkénti ellenőrzés jogát. Az egyetem tanárainak megszabott időre unikumok kivételével szabadságukban áll téritvény mellett bármiféle könyvet kikölcsönözni.
A többi gyűjteményt a tulajdonjog fentartásával azegyesület leltár mellett átadja
az egyetem használatára, azzal a kikötéssel, hogy az egyesületnek joga marad minden gyűjtemény mellé egy-egy segédet
választani, ki a gyűjtemény főőrének lesz
alárendelve. A gyűjtemények helyiségeiről az egyetem gondoskodik, míg a szükséges szekrényeket anyaguk számára az
egyesület és az egyetem külön szerzik
meg. Az egyetem tartja a szükséges segédés szolgaszemélyzetet, valamint viseli az
esetleges költöztetések költségeit.
A gyűjtemények bizonyos napokon a
nagy közönségnek nyitva állanak. Anyaguk-

A szerződés eredetijei az egyesület irománytára 76—1872. sí. alatt őrzi.

^»*aArf//ö' */ ,~<^*s jyy*£*•***? *Z* •* *™£
ßttd&ti' d+- ^e^t^- ^ <** A/
f^ d*S1

/?0<r>-**"£l**^*+f^t

*> x*»*"»«f/i

-y

A kormánnyal kötött azerzódés utolsó lapja és záradékai

^mM^liS

AZ E. M. E. TÖRTÉNETE

•"ól a Múzeum-Egyesület és az egyetem
külön leltárt vezettetnek. AMúzeum-Egyesület választmánya a múzeumi gyűjteményeket időszakonként számba veheti.
Az egyesület leltár szerint átadja kertjét és a benne levő épületeket az egyetem
számára füvészkertnek, azzal a kikötéssel,
hogy a kert karbantartását az egyetem egészen a maga költségén viseli s a kertben
levő növényzetet, mely csaknem teljes
számban tartalmazza Erdély valamennyi
é l ő f á j á t és cserjéjét, elpusztulni nem hagyja. Viszont az egyetemnek szabadsága lesz
a megkivántató javításokat, átalakításokat
ésépítkezéseket akadálytalanul eszközölni.
Mindezen szolgálmányokért az állam
a Múzeum- Egyesületnektudományosczéljai előmozdítására évi 5000 forintot fizet.
Az egyetem ama szaktanárai, kik a
gyűjtemények őrei, tagjai lesznek a Múzeum-Egyesületigazgatóválasztmányának
s alkalmazkodni tartoznak az egylet tulajdonát képező tárgyakra nézve a választmány olyan intézkedéseihez! melyek a kezelésre, gazdaságra és az egylet tudományos czéljaira vonatkoznak.
A szerződés ötven év múlva a szerződő felek egyikének a lejáratnál fél évvel
előbb nyilvánított kívánságára revízió alá
jöhet, ellenkező esetben hallgatólag továbbit évre meghoszzabbítottnaktekintendő,
különben csak a felek közmegegyezésével
bontható f e l ; n Múzeum-Egyesület tulajdonát képező gyűjteményeket azonban
sem egészben, sem részben Kolozsvárról
semmi esetre elvinni nem lehet.
Ezek voltak az 1872 őszén életbe lépett szerződés leglényegesebb pontjai, a
melyek bár némely tekintetben mint pl.
a helyiségek fölszerelése s az évente fizetett állami járulékok szempontjából szűk-

keblűnek is mondhatók mégis anyagilag
az egyesület előnyére váltak. Hiszen az
egyesület ott állottba szerződés előtt, hogy
1869-ben részvényes tagjainak száma több
százzal s ezzel bevétele is mintegy évi
2500 forinttal fogyott. Költségvetéseiben
pedig a személyi és dologi kiadások aránytalansága évről-évre nőtt s éppen a
szerződés évében 10,109 forint személyi
kiadás mellett dologiakra 3000 forint s a
tárakra ebből is csak 1300 forint jutott. 7 *
Ez kétségtelenül nem emelte a közönség
széles rétegeiben a rokonszenvet és számosan sokallották a személyi kiadásokat,
bár azokat a növekvő szükségletek hozták
magukkal. Sokat kellett fizetni a múzeumi
helyiségek bérében is. így tehát ezek enyhítésére nagyon jókor érkezett a szerződés
értelmében évenként járó 5000 forint segély s a szerződés, mely a múzeum gyűjteményeinek helyiséget biztosított s így
általános megnyugvást és jó reménységet keltett.
Azonban az egyetemmel kötött kapcsolathoz más természetű remények is
fűződtek.
Még ha nem jött volna is létre az
anyagilag kedvező szerződés, akkor is azt
lehetett remélni, hogy az új egyetem tanárai és hallgatói sietnek fölhasználni azt az
anyagot és azokat a segédeszközöket, a
melyeket a múzeumi gyűjtemények nyújthatnak. Ez által fokozottabb szellemi életre nyilt kilátás.
De ezenkívül az egyesület vezető köreiben meg volt az a hit, hogy az egyetem
tanárai tömegesen fognak csatlakozni az
egyesülethez s ez által nemcsak a tagok
számát növelik, hanem azokat a tudományos munkaerőket is fogják nyújtani, amelyek addig hiányoztak, így az egyetem
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azegyesűletnek nemcsak anyagilag, hanem
hivatásának megfelelően szellemileg is
hatalmas előmozdítója lett volna.
Az első reménység részben teljesült is,
de a második majdnem egészen meghiúsult, pedig az egyesület a maga részéről
mindent megtett, hogy a tudományos
munkálkodásra tért nyisson és kedvet ébresszen.
Sietett eleget tenni az új egyetem kív á n s á g á n a k , a Múzeum kertben levő épülete néhány helyiségét a tanítás czéljára
kiürítette. Laltároztatta az állattani, azután
az ásvány- és földtani gyűjteményeket,
majd az utóbbiakat már 1872 deczember 7
előtt az egyetem használatára át is adatta.
Lépéseket tett, hogy tekintettel a könyvtár
forgalmának előrelátható növekedésére a
könyveket minél nagyobb mennyiségben
köttessék s a könyvtári szabályzat érdekébea felszólítást intézett az egyetem rektorához,75 majd a következő év elején őr
erőteljesebb tudományos munkásság érdekében folyóírat kiadását határozta el s
mire előkészületeit befejezte, hamarosan meg is indította.

XI.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület közlönye „Erdélyi Múzeum* czimmel Finály
Henrik titkár szerkesztésében 1874 februáriusában indult meg. Régi vágya valósult
vele azoknak, akik a Múzeum-Egyesület
tudományos munkásságát fejleszteni törekedtek s köztük a szerkesztőnek, ki ennek
az iránynak eleitől fogva lelkes, buzgó híve volt. Beköszöntő czikkéből is a győzelemre jutott ügy szeretete sugárzik. De
kitűnik ugyanabból az is, hogy a folyóiratot legelső sorban az új egyetem tanárainak tudományos működése számára alapították anélkül, hogy e munkásságot a
75

Múzeum-Egyesületnek intézményesen biz
tosították volna. Mert czéljuk volt, hogy
komoly, tudományos irányban szerkesztett közlöny útján irodalmi működést fejthessenek ki s az E. M. E. által nyujott alkalom fölhasználásával a folyóírat útján az
új egyetem hírneve és színvonala érdekében dolgozhassanak. Az E. M. E. meg is
adta erre a módot, anélkül, hogy ezzel
szemben bármi előnyt biztosított volna a
maga, szorosabban vett múzeumi czéljai
és érdekei javára.
Jóval többet tett annál, mint a mennyn y í r e az egyetemmel kötött szerződés kötelezte. Azt tette anyagilag lehetővé, a mire önállóan, magára az egyetem akkor anyagilag nem volt képes vagy legalább nem
volt kész. — Kétségtelenül koczkázatba
ment bele, mert nagy előfizető közönségre
nem számíthatott; még kevésre is csak a
folyóírat olcsósága nyújthatott kilátást s
felfogása nemességének és önzetlenségének semmi sem jobb bizonyítéka annál a
ténynél, hogy midőn vállalta a kiadás költségeit s a tiszteletdíjakat: kiadványa javára lemondott ai árusításból bevehető jövedelemről is. Egész adható anyagi erejével
olyan czét: a tudományok önmagukért
való mivelése szolgálatába állott, mely
tulajdonképpen egyenesen a vele szerződéses viszonyban álló új egyetem föladata volt, melyet maga táraival, szakosztál y a i v a l és évkönyveivel eddig is szolgált s
1869-ben ' megújított alapszabályaiban
hangoztatott; de ezzel szemben még azt
sem kötötte ki, hogy akik általa, folyóiratában dolgoznak s általa működnek és érvényesülnek -. bár tagjai legyenek.
A munkát nem szervezte meg a maga
számára. Megelégedett azzal, hogy önzetlen, de naiv Maecenása lettegy olyantudományos irányú munkálkodásnak, mely ön-
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magában értékes volt ugyan, de nem az
egyesület érdekeit és foczélját szolgálta.
A folyóírat a már az egyesületi alapszabályok értelmében kirekesztett dogmatika theologia és a napi politika kivételével minden tudományágnak megnyitotta
hasábjait s főczélja a hazai tudományosság
I. sz.

1874.
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előmozdítása és a tudományos munkálkodás számára való térnyújtás volt. Programmja szerint szeptember és október kivételével minden hónap első napján jelent
meg s tartalmát kellett hogy képezzék negyed nyomtatott ívet meg nem haladó rövid értekezések, tudományos irodalmi
szemlék és könyvismertetések; rövid jelentések tudományos testületek és egyes
szaktudósok működéséről; rövid tudományos értesítések és közlemények. 7 6
Nyoma sem volt benne a múzeumi
gondolat szolgálatának.
Ezenkívül az egyesület még a régi negyedrétnél czélszerűbb, nyolczadrét alakban fenntartotta Évkönyvei kiadását, melyek a z u t á n is terjedelmesebb, önálló tudományos értekezéseket közöltek s tért adtak
a különféle adminisztrativus jellegű és
gyűjteményi jelentéseknek. A múzeumi
munka tehát mintegy ezekbe szorult. De
ott sem volt a tér egészen az övé s 1878ban még ez is megszűnt.
A folyóirat irodalmi hatása és eredménye azonban nemsokára így is jóval
76
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csekélyebbnek bizonyult, mint a milyennek a remények festették. Terjedelme
kicsiny volt s kevés munkatárssal dolgozott. Az új egyetem tanárainak az E. M. E
kebelében és folyóiratában kifejtendő tüzetesebb munkásságához fűzött remények
és várakozások nem váltak be. Mintha a
munka szervezésének elmulasztása megboszulta volna m »gát. Sőt nemsokára
éppen e körökből, az egyetem orvoskari
tanártestületéből indult ki egy külön kolozsvári orvos-természettudományi társulat alakításának eszméje.
Az E. M. E. régi szakosztályai már a
tagok 1869-i nagy megapadása idején is
l a n y h á n működtek. Alig is volt, aki működjék. Hiszen 1869 után néhány buzgó
kolozsvári középosztálybeli részvényes tagon kívül jóformán csak a még élő igazgató- és alapító- tagok maradtakaz E.M.E.
tagjai, kik túlnyomóan nem Kolozsvárt éltek s az egyesületi é l e t b - n nem vettek
részt. A régi vezetőemberek más része
fölkerült az ország fővárosába. A belső
erő ezekkel is apadt. Maga Mikó Imre gróf
az elnök is, mint közmunka és közlekedésügyi miniszter s Kolozsvár képviselője az
év nagy részét ott töltötte és az egyesületi
életben alig vehetett részt. A kolozsvári
tagokat ismét csoportokra tagolták a társadalmi viszonyok s az 1867-iki kiegyezés
után beállott politikai pártküzdelmek.
Előbb a balközép és a Deák-párt eleinte három évenként ismétlődő választási
küzdelmei, utóbb ezek egyesülése után a
szabadelvű és a függetlenségi pártok helyi
harcai nem egyszer tették ellenségekké az
önkényes uralom ellen még vállvetve harcoló barátokat is. E pártküzdelmek nagy
mértékben hozzájárultak a tagok egymástól való elhidegíiéséhez, tönkretet-

Finály Henrik i A szerkesztőség bemutatja magát nz olvasó közönségnek. Erdélyi Múzeum

évf. 1—4. 1.
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ték a személyes jó viszony minden belsőséges, harmonikus együttműködéshez okvetetlenül szükséges varázsát. Maga az
egyesület pedig a széthúzó, bomlasztó
hatások útjába semmi új összekötő és
egyesítő erőt nem állító 1 !. Az egyetem
alapításakor az új tudományos intézet tanáraitól várván erői fölfrissülését, várakozó álláspontra helyezkedett. Szakosztályainak működése megszűnt s az egyesületi
élet jóformán az igazgatóválasztmány üléseire szorult, melyek az igazgatásra vonatkozó apró intézkedésekben merültek ki.
A sajtóból is eltűntek rendre az egyesületi ügyeket tárgyaló értékes czikkek s
maga az egyesület nem gondoskodott kellően arról, hogy ezen az úton fentartsa
különösen vidéki t a g j a i v a l az érintkezést
s szélesebb rétegekben ébren tartsa az
érdeklődést az ügyei iránt.
A változások már M i k ó Imre g r ó f n a k
feltűntek, de nem csügesztették. Meg
nem szűnő optimizmussal tekintett a jövőbe, bár az egyesületben az alkotmányos élet kezdetén megindult bomlási tünetek eleinte őt is aggasztották. Midőn látta,
hogy mint hűl a közönség érdeklődése az
egykor annyira felkarolt egyesület és gyűjteményei iránt, midőn a múzeum fentartásának anyagi gondjai eléje tornyosultak:
ő is gondolt olykor-olykor arra, hogy vájjon nem lett volna-e jobb azzal a sok
szép lelkesedéssel, munkával és áldozattal, melynek az E. M. E. alapítását köazönhette, valami egyebet teremteni, melyben
az alkotóknak és az egész nemzetnek, ha
nem is több haszna, de bár több öröme
lett volna. 77
Tudta és hirdette, hogy a sikeres egyesületi munkássághoz nagy mértékű értel77

Mikő Imre megnyitója az 1873 í e b r u á r i u s
20-iki köxgyűlésén. Az 1873-iki jkv. 1.1.
18
Megnyitója 1871. febr. 27. Köigy. jkv. 1-3 1.

mi fejlettség és élénk közszellem kell. Azt
is látta-, hogy nemzetében és egyesületében
az előbbi még fejlesztést kivan, az utóbbi
majdnem teljesen hiányzik. Az új alkotmányos élet negyedik évében a sokat tapasztalt nagy lélek bizonyos szemrehányó
bánatával mondja, hogy „minket csak a
nyomás tart együvé ; csak a zsarnokság
fenyegetése fűz szorosan egymáshoz s
nemzeti intézeteinkhez." De midőn ugyanekkor intő például mutat reá az 1870—71iki német-francia háború tragédiájára,
megtalálja a vígasztalását abban, hogy az
ily nagy veszteségek után az építő munka
a mivelődésé. Éppen azért mondja, hogy
az E. M. E.-ét, ha meg nem volna, a tragédia tanúsága u t á n bármi áron meg kellene
teremteni, így pedig hogy megvan, fentertását és fejlesztését közös nemzeti kötelességnek tekinti. Bölcs jósággal és atyai
szeretettei nézi küzködő és tagjaiban megfogyott alkotását, melynek léte neki így is
különös öröm ; belső fejlődése s a nemzeti m i v e l ő d é s r e való üdvös kihatása
legfőbb vágya 3 hanyatló korának éltető
reménye.' 8
Az egyetem felállításával azonban
nagy szíve ismétúj reményekkel telik meg.
Boldogan hivatkozik tizenhárom év haladást bizonyító eredményeire és néhai b.
Eötvös Józsefnek arra az elismerésére,
hogy az egyetem felállítását éppen az tette
Kolozsvárt legkönyebben lehetővé, hogy
a múzeumi tárakban készen kapta a leg7 1
szükségesebb gyűjteményeket. ' Leszámolt rendre a megváltozott viszonyokkal s
azokat 1874-ben az alakulás első éveivel
összevetve mindezt, s a helyzetet természetesnek találta. „Ma — írja — nincs többé szükség arra, hogy mindnyájan csak
• Mikó Imre idézett megnyitó bsszéde a
E. M. E. közgyűlésén, 1873 februárius 20-án; a
Közgyűlési jkv. 3. 1.
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a tudomány zászlója alá meneküljünk. —
A Múzeum-Egylet közgyűlése nem pótol
többé nekünk megye- és országgyűlést.
Ezért, ha nem gyűlünk is ma oly számosan, mint egykor : az nem hanyatlás,
hanem inkább haladás. A különböző irányú
törekvések és tehetségek meglelték működésük saját terét és oda osztották be
tevékenységüket. A kik itt maradtunk, utógondolat nélkül és őszintén csak a tudománynak kívánunk szolgálni." 8 0
Szerencsésnek tartotta az egyetem és
a múzeum-egyesület szövetségét s oly szép
színekben látta ragyogni a jövőt és annyira
biztosnak hitte az egyesületi törekvések
sikerét, hogy a bekövetkező eredményeknek már előérzetét is teljes elégtételnek
Ítélte azok számára, kik az egyesületet és
múzeumát megalapították. Ő úgy fogta fel
az egyetemmel létesült kapcsolatot, hogy
az két egymásra utalt fél szövetkezése,
melyeknek szellemi iránya párhuzamos,
törekvéseiknek czéljai csaknem azonosak;
mégis találnak egymásban olyat, a minek
hiányát, tehát szükségét is érezték, a mit
mindenki birni óhajtott s a mit magából
kifejteni, önerején megszerezni vagy éppen
nem, vagy csak nagy áldozatok árán lett
volna képes. Az ily szövetségekben a
szövetkezők kiegészítik egymást magasabb rendű egységgé, anélkül, hogy
mindenik megszűnnék magában önálló
egész egység lenni és az egyesített erők
kölcsönös egymásra hatása által fokozva
oly munkaképességre serkentik egymást,
a melynek eredményei még a vérmes re1
ményeket is túlszárnyalják.'"
Törekvéseinek koronáját látta abban,
hogy a nemzeti erő összpontosítására és a
mívelődés terjesztésére alkotott MúzeumEgyesületgyűjteményei útján a Tudománys

" Megnyitója 1874 márczius 12. Jkv. 4. l
••" Megnyitója az 1873-iki közgyűlésen.
A* E. M. E. Emiikkönyve
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Egyetem fölállítása alapföltételeit nyújthatta. De nem osztozott azok nézeteiben, kik
az államtól nyert anyagi támogatással mindent elérve és biztosítva hittek. Látta, hogy
fejlődő alapítása többet kivan. Érezte, hogy
a közel jövőben a gyűjtemények a személyzet szaporítására és nagyobb anyagi támogatásra szorulnak. Tudta és érezte, hogy
az oly egyesület és intézmény, amely
tagjai érdeklődését és támogatását elveszti,
a holt emberhez hasonló, amelynek törzsével tagjai egészet képeznek, de mozgás, élet nincs bennük.
Már 1875-ben tartott utolsó közgyűlési megnyitó beszéde idején láthatta, hogy
az egyetemmel kötött szövetkezés nem
válthatja be minden reményét s a társadalom elvesztett érdeklődését éppen nem
pótolja. Az egyetem tanárai közül csak
azok állottak az egyesület czéljai szolgálatába, a kik régebben is bebizonyították buzgóságukat és ügyszeretetüket. Az új emberek még tagokúi is csak kivételesen
jelentkeztek.
Most már újra aggódott. Méltán aggódhatott s mondhatta, hogy „fogyunk naprólnapra és ha új és ifjabb erők nem lépnek
helyeinkbe, ki fog ma-holnap beleülni a
mi örökségünkbe ? Tagokat tehát, új tagokat a múzeum-egyletnek, akik szaporítják
az anyagot, megifjítják a szellemi és er82
kölcsi erőt!"
Az 1875-iki közgyűlésen utoljára hangzott el a szívhez és az értelemhez egyaránt szóló súlyos, okos szava. A következő közgyűlésen már gyengélkedése miatt
nem jelenhetett meg s 1876 szeptember
16-án egész nemzetét magába záró nemes,
nagy szíve megszűnt dobogni. Utána az
egyesület irányától lassankint eltért s
midőn 1889-ben Mikó Imre gróf emlékére
8- Mikó Imre 1875 márczius 18-iki megnyitó
beszéde.
8
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mellszobrát fölállította, már új csapáson
haladt s szakosztályai léptek előtérbe.

XII.
Mikó Imre gr. még élt, midőn a kolozsvári tudomány-egyetem orvoskari tanártestületének egyik, 1875 áprilisi üléséből
egy ív indult s aláírásra hívta föl azokat,
„a kik Kolozsvárt egy orvos- és természettudományokat mivelő és terjesztő egyesületet akarnak alkotni." Az ívet az orvosi kar
jelenvolt egyetemi tanárai mind aláírták,
azután köröztették s nemsokára mintegy
66 tanár, orvos, gyógyszerész és néhány
más természettudomány-kedvelő írta alá,
akik az ugyanazon év j ú n i u s és j ú l i u s
havában tartott szervezkedő gyűléseken
megalkották az alapszabályok tervezetét
is. Az alapszabályok 1875 október végére
megerősítve leérkeztek. Az év végére a
társulat tagjainak száma 120-ra nőtt, 1876
januárius 8-án az alakuló gyűlés megtörtént
s az új társulat „Kolozsvári orvos-természettudományi társulat" czímen megkezdte
működését.
Czélja volt az orvosi és természettudományok mívelése és terjesztése, továbbá
a szakférfiak közötti összetartás erősítése
és továbbfejlesztése. Eszközeiül időszakonként gyűléseket kívánt tartani, melyeken a tagok megfigyeléseiket és tanulmányaikat közölhessék s szakkérdéseket
vitathassanak meg. Azonkívül népszerű,
tudományos felolvasásokat óhajtott rendezni s a gyűlések és felolvasások tárgyait
kivonatosan közzé kivánta tenni. Végre
külön könyvtárt akart tartani. Két szakosztályra oszlott. Minden két évben elnököt
és titkárt s minden évben két szakelnököt,
két szakjegyzőt és hat választmányi tagot
kellett választania. 83

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület vezetői
nem nagy örömmel nézték annak a társulatnak alakulási mozgalmát, melynek
alapítói felhívásukban egyszerűen tudomást
sem vettek arról a Múzeum-Egyesületről,
mely a természettudományok mívelését
szintén feladatának tekintette, azokért áldozatokat hozott
erről kiadásaival tanúságot tett — s természettudományi gyűjteményt tartott fenn. A múzeum-egyesület
vezetői úgy látták, hogy tulajdonképpen
az orvosok akarnak társulatot alakítni s a
természettudományok barátait és mivelőit
csak erőnyerés szempontjából vonják be
az alakulásba.
Az Erdélyi Múzeum egy névtelen czikke
az alakulást birálgatva, helyesebb útnak
tartotta volna, ha a kezdeményezők egyszerűen az Erdélyi Múzeum-Egyesületbe
lépve, annak természettudományi Szakosztálya munkaerejét és jelentőségét gyarapították volna munkásságukkal, így megnyerhették, illetőleg készen kapták volna
az egyesület segélyforrásait is. Az egyesület hivatalos képviselete azonban nem
ment tovább azon tiltakozásának kifejezésénél, melyet mellőzése miatt nyilvánított, sőt megpendítette az egyesülés
gondolatát.
Ez nem maradt visszhang nélkül s
másfél év múlva az együttműködésre az
új társulat tett komoly ajánlatot,
A kolozsvári
Orvos-Természettudományi Társulaí a „Magyar Polgár" czímű
kolozsvári n a p i l a p közölt tudósításaiból
különlenyomatként, „Értesítő"
czímmel
egy kis folyóiratot adott ki, melyben
orvosi szakülései és természettudományi
estélyeinek tárgyait közölte. Nemsokára
a társulat választmányában fölmerült az
az óhaj, hogy ne csak az orvosi és

M:|
Az Értesítő története. Névtelenül az „Értesítő az E. M. E. Orvos-Termcszettudo.-nányi szakosztályából" 1896. évf. 1—2. lapján.
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természettudományi szaküléseken előadott
értekezéseket lehessen így kiadni, hanem
ezenkívül más a szaktudomány köréből
való dolgozatok és különösen a hazai
orvosi és természettudományi irodalomból
rövid irodalmi szemlék is megjelenhessenek az Értesítő hasábjain. Külön, önálló
folyóiratot óhajtottak, amely tükre lehessen
mind a kolozsvári, mind az egész hazai
hasonló irányú szakműködésnek. A választ-
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arra, hogy a kolozsvári Orvos-Természettudományi társulat közös czíme alatt
együtt adjanak ki egy külön orvosi és
külön természettudományi részből álló
közlönyt. A bizottság működésének s az
orvos-természettudományi társulat ez indítványának eredménye gyanánt a bizottság
írásba foglalta javaslatait s 1877 június
hó 3-án tartott üléséből e javaslatokat az
E. M. E. választmányával közölte is.

A kolozsvári Orvos-Természettudományi társulat javaslatának záradéka

mány az eszmét elfogadta, önálló folyóirat
megvalósítására azonban nem volt elég
anyagi ereje, mert tagjai összes száma még
csak 166-ra s évi bevétele alig 1000 forintra
rúgott, így egy bizottságot küldött ki,s
hogy az ebben az ügyben az E. M. E.tel lépve érintkezésbe, szólítsa fel azt
Hnai
«> Tagjai voltak: dr. Xító Antal elnök, Hogyet
Endre választmányi tag, dr. Qaunü* ^
orvosi szakosztály elnöke, dr. Entz
mészettudományi szakosztály elnöke.

Mindenik folyóiratot 12—12 ívre tervezték, évenként 3—3 füzettel s a társulat
erre a czélra fordítható 300 forintjához
az E. M. E.-tői annyi hozzájárulást kértek, hogy a folyóiratokra összegen 1000
forintot lehessen fordítani. 8 "
Az E. M. E. választmánya 1877 június
85

írói tiszteletdíjat egyelőre nem szándékoz^ Könyvismerte tések, apró irodalmi
a szerkesztés tiszteletdíjára részint a
szem iék,
folyóíratok kiállítására szánt összegek feleslegégít
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23-iki ülésében tárgyalta a felszólítást, de
a tárgy fontosságánál fogva nem határozott rögtön f e l ő l e , hanem az e l n ö k b ő l , a
tisztikarból s a m ú z e u m i gyűjteményeket
kezelő egyetemi t a n á r o k b ó l bizottságot
k ü l d ö t t ki, hogy az ebben az ü g y b e n az
orvos-természettudományi t á r s u l a t bizottságával tanácskozzék s azután tegyen indokolt előterjesztést. < s i i E tanácskozások alapján a bizottság megállapodásai kialakultak
s 1878 f e b r u á r i u s 16-án az E. M. E.
igazgató-választmánya az együttműködés
érdekében a következő határozatot hozta :
1. A múzeum-egylet a maga kebelében ismét életbe lépteti a k o r á b b a n is
fennállott két szakosztályt, u. m. : történelem- nyelv- és bölcsészettudományi és
a természettudományi szakosztályt.
2. Az egylet e szakosztályok mindenikének a maga tudományos működése
eredményeinek közzététele czéljára évenként az
egylet p é n z e r e j é h e z képest
m e g á l l a p í t a n d ó á t a l á n y t bocsát rendelkezésre, a m e l y r ő l a szakosztály teljesen f ü g getlenül és önállóan r e n d e l k e z i k a kitűzött
c z é l r a ; csak arra lévén kötelezve, hogy
az egylet tagjai közt való ingyen kiosztásra, v a l a m i n t a k ü l f ö l d i intézetekkel és
tudományos testületekkel való csereviszony
fentartására szükséges példányszámot rendelkezésére bocsássa az igazgató-választmánynak.
3. A Múzeum-Egylet f e l h a t a l m a z z a a
maga természettudományi szakosztályát,
hogy ha jónak l á t j a , a kolozsvári orvostermészettudományi társulattal egy közös
kiadvány közzétételére szövetkezzék, csak
azt kötvén ki, hogy e közös kiadvány czímében — bármi lesz is ez a czím — az erdélyi múzeum-egylet természettudományi
szakosztálya mint egyik kiadó világosan
ből, részint az előfizetésekből esetleg bevehető
összegeit szánták. Az E. M. E. igazgató-választmányához benyújtott javaslat, melynek záradékát
másolatban adjuk, j ú n i u s 12-ről, 51 1877. sz.
alatt az E. M. E. irománytárában.
"' Az 1877. évi 82. jegyzőkönyvi határozat
alapján.

és kifejezőleg meg legyen nevezve és a
2. pont alatt említett példányok a választmány rendelkezésére legyenek. a 7
Az Orvos-Természettudományi Társulat a megállapodásokat magáévá tette 8 8 s
azokat az E. M. E. 1878 márczius 21-én
tartott közgyűlésén elfogadta.
Ezzel a múzeum-egylet működése irányában nemsokára lényeges változások
állottak be.
A múzeumot fentartó egyesület a tudományos czélok és munka sikere érdekében
szervezte szakosztályait s az új alakulás
az akadémiai gondolatot tolta előtérbe.
Az eredetileg m ú z e u m - f e n t a r t ó egyesületet tehát az Egyetemmel és az OrvosTermészettudományi Társulattal nyert kapcsolata arra az útra terelte, hogy tudóstársasággá f e j l ő d j é k .
Az a k a d é m i a i gondolatot gróf Esterházy K á l m á n elnök 1878-iki közgyűlési
meghívója érintette, F i n á l y H e n r i k pedig
a közgyűlés után részletesen kifejtette.
Az új berendezkedés c z é l j á u l azt vallotta és tűzte ki, hogy fölelevenítse és új
erővel indítsa útba a múzeum-egyesület
tudományos működését. A múzeum-alapítás és fentartás sikereire h i v a t k o z v a ,
e l é r k e z e t t n e k látta az időt arra, hogy az
egyesület kezdje el a f ő s ú l y áthelyezését
a m ú z e u m b a g y ű j t ö t t tudományos anyag
feldolgozására s így egyengesse az utat
arra az átmenetre, a mely a múzeum-egyletből az eddig csak múzeumot alapító
és ellenőrző, igazgató-testületből lassanként valóságos tudós-társaságot, azaz
tudományt mivelő és terjesztő, tudomüAz 1878. évi 30. jkvi sz. pont. Szövege az
Orvos-Természettudományi társulathoz intézett
hivatalos átiratában is 51—1877. sz. a.
"''Az 1878 februárius 22-iki választmányi ülésen. A válasz az E. M. E.-hez már másnap mcgérkezett; 19-1878. irománytári sz.
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nyos eredményeket termelő testületet alakítson.^ A múzeumi munkásság tehát e
tervezetben nem annyira főczél, mint átmeneti eszköz, mintegy hid a távolabbi czél,
az akadémiai eszme szolgálatában.
Ez a programm az átalakulást úgy
óhajtotta elérni, hogy a múzeum-egyesület
vegye föl a kebelébe mindazokat a tudományos erőket, melyek csatlakozásával ez
az átalakulás megtörténhetik. Tehát csak
nagy általánosságban érintette a megoldás módját.
Jól tudta s ki is mondta azonban, hogy
tudós társaság csak tudósokból alakultját
s
így a társaságba való fölvétel egy jelentésű a tudóssá avatással. Mégis arra számított, hogy az átalakulás után minél
többen igyekeznek az egyesület tagjaivá
lenni. De itt a terv ismét nem számolt
azzal, hogy az önkéntes tudóssá ajánlkozás legalább is különös módja egy tudóstársaság alakulásának.
Azonban a tagjaiban megfogyott és
munkásságában stagnáló egyesületnek új
erőre szüksége volt. A régi szervezet
a l a p j á n új fölpezsdülésre nem volt kilátás.
Az egyetemhez fűződött remények nem
váltak be. A tagok számának növekedésére
és a tudományos munkásság föllendítésére
határozott kilátást csak az orvos-természettudományi társulat új csatlakozása nyújtotta. Ez pedig működése irányánál fogva
már előre l á t h a t ó l a g nem a gyűjteményeken a l a p u l ó munkásságot növelte s az új
szakosztályok élete a gyűjteményektől függ e t l e n ü l i n d u l t meg és függetlenül fejlődött.
Az E. M. E. 1878 márczius 21-iki közgyűlésének határozata alapján mindjárt az
első választmányi ülés 9 0 utasította a titkárt,
só Közgyűlés után. Erdélyi Múzeum 1878.
évf. 50-51. 1.
u
" Az 1878 április 6-iki 75. jkvi sz.
:
" Az 1878. 93. jkvi sz.
82
Jelen voltak: dr. Genersicb Antal, dr, Entz
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„hogy az egyesület kolozsvári tagjaitól
körözvény útján vegyen nyilatkozatot az
iránt, hogy ki melyik szakosztályhoz kivan
csatlakozni, hogy ezek alapján össze lehessen hívni az alakuló és szervezkedő üléseket. " A szakosztályok azután megalakultak
s június 25-én a választmány tudomásul
vette, hogy a természettudományi szakosztály dr. Abt Antalt, a történettudományi
pedig Finály Henriket választotta meg
elnökének. 9 1
*
Ezzel új irány kezdődött s az egyesület ismét nagy reményekkel tekintett a
két szakosztály útján a maga jövője elé
is. A természettudományi szakosztály működésének biztosítéka volt már az a buzgalom, mely az orvos-természettudományi
társulat megalakításában és az ott folytatott munkásságban megnyilvánult s hasonló remények keltek a történelmi szakosztály működéséről is. S csakugyan az
előbbi nagyon élénk munkásságot fejtett
ki, ellenben az utóbbi 1879-ben megindult folyóiratán kívül négy évig alig adott
életjelt magáról.
A természettudományi szakosztály alakuló ülése 1878 j ú n i u s 22-én folyt le,
gróf Esterházy Kálmán elnöklése alatt.
Az elnök tette meg azt az indítványt, hogy
az új szakosztály válassza meg elnöknek
dr. Abt Antalt, jegyzőjének dr. Hőgyes
Endrét, a kolozsvári orvos-természettudományi társulat elnökét és jegyzőjét, hogy
a közös feladatokra szövetkező testületek
vezetése egységes legyen." 2 Az indítványt
elfogadták. A vezetés ugyanazon kezekbe
összpontosult, a szakosztály és a szövetkezett társulat munkássága nemcsak szakGéza, dr. Hőgyes Endre, dr. Hintz György, Kulisseky János, dr. Bariba János, Csel) Lajos,
dr. Kaniíz Ágost, Finály Henrik. A jegyzőkönyv
eredetije 1878. évi 51. sz. a. az E. M. E. iromány-

tárában.
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Dr. Abt A n t a l

üléseiben l e n d ü l t f ö l , hanem a MúzeumEgyesülettől nyert anyagi segítséggel számottevő t e r j e d e l m ű v é nőtt a tartalmas
folyóírat is s három év m ú l v a a vezetők
joggal m o n d h a t t á k , hogy a közös munkásság Kolozsvárt egy kis orvos-természettudományi i r o d a l m i központot teremtett. u : i
Azonban a szövetkezés vezetőinek azonos személye hátránynyal is járt. Bonyol u l t t á lett az ügymenet s a természettudományi szakosztályban komolyan fölmerült
a két egyesület u n i ó j á n a k kérdése. Az
egyesülésnek elvi akadályai nem voltak, a
gyakorlat pedig annyival kívánatosabbá
tette azt, mert a szakosztály tagjai nagyobbrészt tagjai voltak az orvos-természettudományi társulatnak. A működő tagok
egészen ugyanazok voltak s ezeknek a
9:1
A szakosztály 1878. évi 131. irománytári sz.
beadványa.

" A természettudományi szakosztály

1881

közös c z é l b ó l ugyanazon eszközökkel dolgozó két egyesület kétféle adminisztrácziója
csak idejét pazaroltatta. Megtették tehát
a kezdeményezést az egyesítésre s a szakosztályból és az orvos-természettudományi
társulatból kiküldött vegyes bizottság az
egyesülésnek semmi a k a d á l y á t sem látta,
ha az addigi szövetkezés alapján kezdeményezett működési irány és módozat az
egyesítés esetére is változatlan maradhat.
Ennek a gondolatnak közvetítését a múzeum-egylet v á l a s z t m á n y á v a l a természett u d o m á n y i szakosztály v á l l a l t a magára.
Midőn azonban kifejezte azt az aggodalmát is, hogy a maga működési irányát
a v á l a s z t m á n y tapasztalt j ó i n d u l a t a mellett sem látja mindaddig
intézményesen
biztosítva, míg léte az E. M. E. alapszabályaiban nem gyökerezhetik s kérte, hogy
az egyesület ez iránt intézkedjék. A j á n lotta egyszersmind, hogy a szakosztályok
alapszabályszerű szervezésére k i k ü l d e n d ő
bizottság tanácskozásaira h í v j a meg a választmány az orvos-természettudományi
t á r s u l a t v á l a s z t m á n y á t is, hogy rövid úton
a lehető egyesülés feltételei is tisztába
hozhatók legyenek. 9 1
Ez az a j á n l a t ú j r a lépés volt az egyesülés felé s a két fél megtette a t o v á b b i
intézkedéseket. A két v á l a s z t m á n y b ó l hét
tagú vegyes bizottságot küldtek ki az alapszabályok átalakítására s nemsokára 1882
derekára az E. M. E. történelmi szakosztálya a v á l a s z t m á n y n a k bejelentette,
hogy m i n t bölcsészet-, nyelv- és történel e m t u d o m á n y i szakosztály ú j j á kíván alak u l n i . Beterjesztette új ü g y r e n d j é t s kérte,
hogy az 1882-iki költségvetésben f ö l v e t t
szakosztályi á t a l á n y t az egyesület jövőre
is biztosítsa számára s jogosítsa föl arra,

november 4-ön tartott rendkívüli ülésének beadványa az E. M. E. i r o m á n y t á r á b n n 1881. évi 131. sz.
alatt.
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hogy szakosztályi tagokat az egyesület hatni sem tudtak s a mi érdeklődés még
tagjain kívül is vehessen f ö l , azzal a re- az Erdélyi Múzeum-Egyesület iránt nyilménynyel, hogy a szakosztály ajánlatára a vánult, azt a szakosztályok foglalták le,
választmány a közgyűlésen kieszközli ezek- melyekben tudományos munka folyt s
nek levelező tagokká választását s a vá- melynek nyilvánosságra bocsátására folyólasztmány e kérések lehető teljesítését irattal rendelkeztek. A folyóíratok útján a
meg is ígérte. 05
látszat az lett, hogy csak ott foly a MúEzalatt rendre elkészült az új alap- zeum-Egyesület munkája és élete. A gyűjszabálytervezet s azt 1883 április elsején temények és szakosztályok nem tudtak
előbb az orvos-természettudományi tár- kapcsolatot találni s a régi czélok elhosulat, majd azután az E. M. E. közgyűlése mályosultak. A régi programm feledésbe
is elfogadta. Ezek alapján a kolozsvári merült. A tárak tudományos munkája véka
orvos-természettudományi társulat 1884 alá rejtett világossággá lett s a folyóíratok
április 27-én tartott közgyűlésén kimondta, egészen az értékes, de a gyűjteményekhez
hogy mint külön társulat megszűnik és semmiben nem kapcsolódó akadémikus
összes tagjával belép az E. M. E. orvos- munkásság szerveivé váltak.
természettudományi szakosztályába. 0 0
Mikó Imre gróf még szabatosan megAz 1884-ben megindult külön szakosz- jelölte a múzeumi feladatok egymásutánját
tályi életnek külső körülmények is ked- a gyűjtésben, a rendezésben s utánna a
veztek. A közönség érdeklődése s egyes tudományos feldolgozásban. Ettől a progtárakban a múzeumi gyűjtő munka meg- rammtól a Múzeum-Egyesület eltért, pedig
csappant. A tömegesebb és nagyobb ado- a kész gyűjteményekben a programmnak
mányok már Mikó Imre gróf életében csak két első pontja volt megvalósítva s
r i t k u l t a k s halálával mondhatni meg is a czélok eltolódásával és a szakosztályok
szűntek. A gyűjtemények pedig mind a alakulásával a múzeumi irányzat teljesen
kellő hely, mind a személyzet és megfe- háttérbe szorult. Mert a szakosztályok is
lelő anyagi erő hiányában kifelé is ható a Mikó Imre gróf által hirdetett jelszaerőteljesebb munkát nem végezhettek s vak alatt alakultak, de működésükben s
nem volt folyóiratuk, hol belső munkájuk utóbb mind önállóbb életükkel is merőeredményeit közölhették volna. Pedig ben idegenek lettek a múzeumi czéloktól.
Tagjaik száma gyarapodott. Ezt elősea gyűjtemények csak megfelelő folyóírat
útján tudják a nagyközönséggel az állan- gítette a szakosztályi szervezet buzgalmán
dó összeköttetést föntartani lévén ezek a és tevékenységén kívül a tagsági díj cseJ
kifelé hatás eszközei s a belső tudomá- kélysége is.' " Míg az E. M. E. részvényes
nyos munka bizonyítékai és közvetítő szer- tagjai rendre ötvenre és kevesebbre is
98
vei. Ezek útján léphetnek a gyűjtemények leapadtak, addig ugyanakkor a bölcsécsereviszonyba és a testvérgyűjtemények szet-, nyelv- és történettudományi szakközösségébe. Mivel pedig e gyűjtemények osztálynak 150, az orvos-természettudomind e szükséges kellékeket nélkülözték, mányinak 300 tagja volt. E tagok azonban
»•"' Az 1882. évi vál. jkv. 115. pontja.
%

Az egyesülésre vonatkozó ügydarabok az
E. M. E. irománytárában 37-1883, 60-1883 és
58—1884. sz. a.
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Az egyesületi tagsági díj 5 frt, a szakosztályi tagsági díj csak 3 frt volt.
ős 1893-ban és 1894-ben csak 34—34 fizető
részvényes tag szerepel a pénztári évi számadásokban.
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nem voltak egyszersmind az E. M. E.
t a g j a i , csak a k ü l ö n szakosztályoké. Tagsági d í j u k a t k ü l ö n a szakosztályi pénztárba fizették, a mely azt nem az egyesület, hanem csak a szakosztály c z á l j a i r a
fordította.
A két szakosztály j ó f o r m á n az E. M. E.
nevét viselő és az á l t a l segélyezett két
k ü l ö n t u d o m á n y o s t á r s u l a t lett s a n n y i r a
önálló volt és annyira csak a saját czélj a i t szolgálta, hogy ha czímében nem viselte volna az E. M. E. nevét, avatatlanok
csak a munkásság iránya után nem gondolhatták volna, hogy a szakosztályok az
egyesülettel is kapcsolatban vannak.
Maga a szellemi élet, a munkásság
mely e szakosztályok ülésein és működésében foly, különösen az orvos-természettudományi szakosztályban, mely az
alapszabályok szerint is a kolozsvári orvos-természettudományi társulat alapszervezetét tartotta meg, igen élénk és értékes volt. 1 " 1
E szakosztály 1884-től Orvos-Természettudományi Értesítő az E. M. E. orvostermészettudományi szakosztályának szaküléseiről és népszerű

természettudományi

estélyeiröl c z í m m e l adta ki folyóiratát, m a j d

'•'•' Az 1879-iki megalakulástól 1895-ig, tehát 17
év alatt az orvosi szakosztály összesen 131 ülést
tartott, melyeken 81 szerző értekezett 346 különböző orvostudományi tárgyról. Ugyanezen idő
alatt a természettudományi szakosztályban 113
ülésen 69 szerző 399 különböző tárgyról s 63
természettudományi estélyen ismét részint az
orvosi, részint természettudományok köréből 21
előadó tartott 54 különböző tárgyról előadást. E
működés nagyobb része az 1883-i beolvadás
utánra esik. V. ö. az Értesítő története. Értesítő
stb. 1896. 5. 1.
10
Értesítő az E. M. E. orvos- természettudományi szakosztályából.
1111
Az 1. és 2. évenként 3 3, az utóbbi 2
füzetben jelent meg. A háromféle szakfüzetnek
egymástól eltérő színű borítéka volt.

ezt a nehézkes hosszú czímet 1890-ben
v a l a m i v e l rövidebb váltotta fel."" 1
A folyóírat 3 részre o s z l o t t : 1. orvosi,
2. természettudományi és 3. népszerű
részre s k ü l ö n - k ü l ö n füzetekben, de egyenlő
a l a k b a n j e l e n t meg, úgy, hogy év végével
együtt egy kötetet képezett. 1 0 1 A füzetekben
első sorban a szakülések és népszerű előadások eredeti közleményei s azon kívül
másodsorban más eredeti közlemények
láttak napvilágot. Ezen kívül állandó rovatát képezték a könyvismertetések és a hazai
szakirodalom c z í m j e g y z é k e i , 1 0 - v a l a m i n t az
egyesület működését jellemző apróbb vegyes közlemények, m i n t a szakosztályi
ülések, közgyűlések jegyzőkönyvei és az
ott felolvasott jelentések. Ezekhez a k ü l földi csereviszony szempontjából az 1887
óta megindított Revue j á r u l t , mely német
s néha franczia vagy angol nyelven egészen, vagy kivonatokban adta a főbb eredeti közleményeket s később a szakülések
jegyzőkönyveit. M i n d e n i k szak füzeteit előbb
külön szerkesztő szerkesztette, 1 " 11 utóbb
1896-tól az egész szerkesztés dr. Apátfyy
István,

dr. Farkas

Gyula

és

dr. Szabó

Dénes tagokból á l l ó bizottságra ment át,
m a j d 1902-től a szakosztály választmánya

'"- Ez az eredeti közlemények szaporodásával
a természettudományi szaknál 1898-tól, az orvosinál 1901-től elmaradt.
"" A szerkesztőbizottság tagjai voltak az orvosi szaknál: dr. Högycs Endre, dr. Klug Nándor,
dr. Belky János, dr. Löte József és dr. Szabó
Dénes; a természettudományi szaknál dr. Koch
Antal, majd 1893-tól tekintettel a math. és természettudományi szakokra dr. Kocb Antal és
dr. Farkas Gyula egyetemi tanárok együtt. A
népszerű előadások szerkesztője dr. Entz Géza,
dr. Farkas Gyula, dr. Apátby István és dr. Kod)
Ferencz. Az utóbbi rendszeres közlése 1891-től
megszűnt s csak időnként jelent meg egy-egy
előadás.
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a czikkek közlésénél nagyobb befolyást
óhajtván biztosítani magának : az Értesítő
orvosi részének szerkesztését dr. Szabó
Dénesre, a természettudományi rés/ét
dr. Fabinyi Rudolfra bizta, a kik tisztüket 1906-ig meg is tartották.' 0 4

Az 1883 október 19-re összehívott értekezleten megalakult a történelem-, nyelv-és
bölcsészettudományi szakosztály is. A lassú,
de folytonos munkát és fejlődést tartva
szem előtt, még a külső szervezkedés teljes
befejezése előtt főczélja felé törekedve,
munkához kezdett. Elnökké dr. Hóman
Ottó egyetemi nyilv. r. tanárt, titkárrá
dr. Schilling Lajos egyetemi ny. rk. tanárt
választván meg, már 1883 november 19-én
hozzáfogott felolvasó ülései tartásához. 10 '
Feladatának azt vallotta, hogy a czimébe
f o g l a l t tudományszakok köréből tartandó
előadások és felolvasások meghallgatására
s az azok folytán támadt eszmék kicserélésére havonként, minden hó második szombatján ülést t a r t ; eshetőleg .a közönség
számára népszerű felolvasásokat rendez
és a körülményekhez képest értékesebb
munkákat kinyomat. 1 0 0
E kiadványokra az E. M. E.-től 1000 frt
101

A Értesítő 1879 1902. évi 24 kötetében
megjelentek:
1. Az orvosi szakon 97 szerzőtől 276 értekezés, összesen 305 és (i,',s ív terjedelemben, 94
tábla rajzzal és 78 szöveg közzé nyomott ábrával. A Revue 57 >/ s ív terjedelemben 65 szerző
156 értekezését adta kivonatban.
2. A természettudományi szakon 90 szerző
438 értekezése 342 -> ív terjedelemben, 104 tábla
rajzzal és 32 szöveg közzé nyomott ábrával.
A Revue 72 íven, 59 szerző 179 értekezése kivonatát vagy teljes fordítását közölte.
3. A népszerű szakon 19 előadó 46 népszerű
előadása jelent meg 97 és -/» íven, 17 tábla rajzzal.
A szerkesztőkről és a közleményekről szóló
fenti kimutatást az E. M. E. ama kis Emlékkönyve
Az E. M. £\ Emlékkönyve

évi átalányt nyert s úgy határozott, hogy
ezeket füzetenként, alkalomszerűleg, határozatlan számmal és terjedelemben, de
minden évben együtt 20 nyomtatott íven
adja ki. 107
Eleinte igy évenként 4—4 füzet jelent
meg. Ez azonban ha tartalomra értékes
is, de szélesebbkörű hatásra kevés volt.
Ennek az átérzése indította Hegedűs István egyetemi tanárt arra, hogy 1887 januárius 23-án a szakosztály záróülésén indítvánnyal lépjen föl s az irodalmi munkásság
fokozása érdekében tegyen lépést.
Indítványával az volt a czélja, hogy az
E. M. E. történelem-, nyelv- és bölcsészettudományi szakosztálya kiadványait
olyan folyóirattá alakítsa át, mely a tudomány és szépirodalom egyesítése által
hasson oda, hogy művelt, olvasó közön- '
séget teremtsen magának; a tudomány,
költészet és művészet kérdéseit komoly,
beható módon tárgyalja; a szépirodalom
legmagvasabb és legértékesebb termékeit
nyújtsa, hogy a női közönség is kedvet
kapjon az irodalomnak oly termékei iránt,
melyek alkotása gondosabb, lassúbb munkát igényel. 108
Utalt arra, hogy a nagy időközökben
megjelenő kiadványok szélesebbkörű hatás

16. és 17. lap járói vettem át, melyet az E. M. E.
választmánya a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Kolozsvárt, 1903 szeptember 6-10-ig
tartott vándorgyűlése alkalmára adott ki.
lös Az alakulást az E. M. E. választmánya
deczember 15-én tartott ülésén vette tudomásul.
Ekkor a szakosztálynak 73 tagja volt.
100 Az alakuló értekezlet jegyzőkönyvének 1.
pontja.
107 Szakosztályi Értesítő az E. M. E. tört-,
nyelv- és bölcsészeti szakosztályának kiadványai
1884. 68—69. 1. Az alakulás ideje itt tévesen október 18, 19 helyett.
ios Hegedűs István indítványa; az E. M. E.
történelem-, nyelv- és bölcsészettudományi szakosztály kiadványai 1887. évi 66. 1.
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keltésére nem alkalmasak. Ezért havi folyóiratot tartott szükségesnek. E mellé csőportosítni óhajtotta az egész ország, de különösen Erdély mindazon íróit, „kik a szaktudomány terén szerzett tekintélyük mellett
a nyelv és írás művészetével közreműködnének az olvasási kedv gerjesztésére és irodalompártolás terjesztésére." Körvonalozta
a folyóírat programmját is. E szerint közölni
kívánt volna irányczikkeket a szocziológia kérdéseiről. Heti szemléjét szerette
volna kiterjeszteni a nevezetesebb politikai eszmék tudományos megvilágítására.
Fő vonásaiban feltüntette volna a különféle
tudományágak fejlődését, kifejtette volna
az exakt tudományoknak az életre való kihatását és az abstrakt tudományoknak a társadalmi eszmék fejlesztésére irányozható
befolyását. A szépirodalmi rész szigorú
kritika alapján megválogatott irodalmi termékeket, valamint méltányos és igazságos
kritikai szemlét tartalmazott volna, melynek feladatául tűzte ki méltatni a tudomány és szépirodalom termékeit s figyelemmel kisérni a k ü l f ö l d i irodalmat is.
Nagy és szép czél volt, melylyel Hegedűs István eszközt keresett Kolozsvárnak
erőteljes irodalmi és mivelődési központtá
tételére. Indítványa azonban még korai
volt, túl is lépett az E. M. E. sajátos
czéljain s kivált az anyagi eszközök hiányzottak megvalósításához. A szakosztályban
élénk vita folyt az indítványról s végre
csak elvben fogadták e l ; pedig utóbb a
folyóírat megindításának kérdése a közgyűlésen is helyesléssel találkozott s
ugyanitt többen az erőteljesebb tudomá109

A Kolozsvár 1887 márczius 30 és 31-iki 78.
és 79. sz. A drága igazgatási költségek még azzal
tetőződtek, hogy az akkori pénztáros 600 forint
tiszteletdíját, melylyel csekély teendőiért valóban bőven volt jutalmazva, még 200 forinttal fölemelték.
10
Az Érd. Múzeum Egylet bölcsészeti, nyelv

nyos munkásság érdekében emeltek szót
és kifogásolták a költséges igazgatást, mely
az egyesület tudományos czéljaitól jelentékeny tőkét vont el. Már a közgyűlés előtt
való napon czikk jelent meg a Kolozsvárban, mely reámutatott a bajok forrásaira
és a költséges igazgatás gyengéjére. Másnap a közgyűlésen heves viták folytak s
különösen dr. Concfya Győző és dr. Berde
Áron felszólalásai valóban a múzeum érdekeiben történtek. A vita azonban személyes érzékenykedések sajnálatos útvesztőjébe vitt s a bajokon segítés nem történt. 1 Ü D
A közgyűlés mindössze a folyóírat átalányát 1500 forintra emelte, úgy, hogy az
1887-ben öt fűzetben 30 íven jelenhetett
meg s 1892 óta az átalány újabb fölemelésével negyven ívre növekedve havi folyóirattá alakult át s addigi czíme helyett 1 1 " az
Erdélyi Múzeum czímet vette föl.
Hegedűs István azonban már néni érte
Kolozsvárt a fejlődésnek ezt az újabb
fokát, mert 1891-ben a budapesti tudomány-egyetem tanárává nevezték ki s a
fejlesztés nem is az ő szélesebb körű
programmja alapján történt, hanem a szakosztályi munkásság keretei közt maradt s
abban az irányban haladt tovább a következő évtizedben is, ú j a b b átalakulásáig. 1 "
XIII.
Finály Henrik titkár 1896-ban maga
mondta az E. M. E. neve alatt alakult
szakosztályokról, hogy mindenik „csaknem
úgy tekintette magát, mint egy egészen
önálló és független testület." 1 1 Az önállóság ekkora fokától már csak
és történettudományi szakosztályának kiadványai.
111
A folyóírat szerkesztői voltak: dr. Schilling
Lajos 1884 86-ig; dr. Hegedűs István, 1887-től
1890-ig; dr. Szianyei József 1891-tói 1893 derekáig és dr. Szádeczky Lajos 1893 közepétől 1905
végéig.
"- A Múzeum; Erdélyi Múzeum 1897. évf. 10. l.

AZ E. M. E. TÖRTÉNETE

67

egy lépés a teljes önállóság. Ennek az
Az egyesület a mindjobban égető helyérdekében 1896-ban az E. M. E. millen- szükség megszüntetése érdekében akkor
niumi díszközgyűlésén Findly Henrik föl- a nagyobbszabású új egyetemi építkezévetette a kolozsvári tudós társaság meg- sek megindulásával közgyűléséből kölcsöalakításának eszméjét.
r.ül felajánlotta az államnak alaptőkéje
Az alakulás tervét azonban nem fej- nagyobb részét a szükséges múzeumi építtette részletesen ki s így nem tudható, kezések ideiglenes fedezésére. Ezt abban
hogy mi indíthatta arra a kijelentésére, a hitben tette, hogy telekről nem kell
hogy mind anyagi tekintetek, mind szellemi gondoskodni, mert a Múzeum-kert építszükségek ennek a lépésnek megtételét kezésekre elég tért biztosít s így az állam
követelték.
könnyen és hamar juthat abba a helyzetbe,
Nem terjeszkedett ki a tudós társaság hogy ott a gyűjteményeknek szállást nyújtszervezetének kérdésére sem s így
azt hat s a múzeumi munkát elősegítheti.
&J
sem tudhatjuk, hogy milyennek gondolta
Az állam azonban nem sietett igénybe
a második magyar tudományos Akadémiát. venni az ajánlatot, sőt az E. M. E. vezetői
Annyi azonban bizonyos, hogy az eszme értesültek arról, hogy a Múzeum-kert felfölvetésének ünnepélyes alkalmán, a má- használása a vallás- és közoktatásügyi
sodik ezredév kezdetén kivül az egyesü- minisztériumban arra az aggodalomra adott
leti életben semmi sem látszott alapnak okot, hogy az egyetem, illetőleg az azt főnily nagy terv megvalósítására s magában tartó állam, abba a kellemetlen helyzetbe
az egyesületben erre az anyagi erő nem juthat, mely az idegen telekre építkezőt
volt meg.
fenyegeti.
A nagy általánosságban fölvetett gonMihelyt ez az egyesület vezető köreidolatot tehát, midőn senki sem láthatta ben tudomásra jutott, a választmány felannak kiviteléhez a szükséges anyagi esz- irattal fordult gr. Csáky Albin vallás- és
közöket vagy bár azok megszerzésének közoktatásügyi miniszterhez az aggodallegkisebb reményét sem, nem fogadta lel- mak eloszlatására. 113 A nyert válasz hangkesedés. A tiltakozás ellene már az eszme súlyozta, hogy a tervezett egyetemi építfelvetése napján elhangzott dr. Apátby kezéseknek is az egyik czélja, hogy az
István állattári igazgató jelentésében, aki Erdélyi Múzeum gyűjteményei czélszerűbb
a gyűjtemények érdekében az akadémiai elhelyezést nyerjenek; de szükségesnek
irányzat fejlesztése ellen nyilatkozott. A jelezte az 1872-ben kötött szerződés revítudós társasággá alakulás gondolatát fejte- zióját, mert annak tizedik pontja a Múzeumgetései nyomán már akkor bukottnak lehe- kertre nézve sem a tulajdonjogra, sem a
tett tekinteni s az itt megindult küzdelem birtokviszonyra nem nyújtott az államaztán több mint nyolcz év után új alaku- kincstár terhére ott emelt épület felől
lásra vezetett.
kellő biztosítást.114 Az egyesület választAnnál hatalmasabban nyomult előre a mánya késznek nyilatkozott a revízióra.
gyűjtemények sorsának kérdése.
Ezen az alapon tárgyalások indultak meg
Ezek érdekében is történt egy komoly, s eredményökül 1894 június l-éré elkészült az új szerződés, melyet az egyesület
nagy lépés még 1890-ben.
113 A 49—1901. sz. a. ügydarab az E. M. E.
irománytárában,

114

Az 1893 június 12-én kelt 22282 sz. leirat
54—1893 sz. a, az E, M. E, irománytárában.
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1895 április hó 22-én tartott közgyűlése
elfogadott."' 1
Az új szerződés egyelőre lényegében
nem sokat változtatott az addigi helyzeten.
Az egyesület meghozta azt az áldozatot,
hogy nagyértékű Mikó-féle kertjét minden
pénzbeli kárpótlás nélkül átengedte az állam
t u l a j d o n á b a , a gyűjtemények épületei czéljaira ; de a szerződés után még tíz évvel
sem állott azon a gyűjtemények részére
új épület, sőt az állam a nyert telek egy
darabját egyetemi klinikák czéljaira használta föl. Nem emelte az á l l a m az egyesület
tudományos czéljai előmozdítására a gyűjtemények után 1872 óta fizetett évi 5000
forint átalányt sem ; pedig a gyűjtemények
23 évi gyarapodás, rendezés és tudományos
eredmények után jóval több szolgálatot
tettek és jóval többet értek, mint 1872-ben.
Csupán az volt szembetűnő haladás és
előny, hogy a könyvtárigazgatót az új szerződés szerint az á l l a m tartotta s az igy
fölszabaduló összeget 1 1 6 a gyűjtemények
megnőtt szükségletei és méltányos igényei
némi enyhítésére lehetett fordítani.
Egyebekben a helyzet nagyjában a régi
maradt. Az egyesület anyagilag nem gyarapodott, sőt tőkéje kamatveszteségeket szenvedett, s a gyűjtemények használatáért az
államtól nyert évi átalányon kívül csak
annyival rendelkezett, mint megalakulása
idején. De míg az alakuláskor ezt az anyagi
erőt egészen a maga múzeumi czéljaira fordíthatta, most az 1884 óta működő szak15

Az egyesület a szerződést ki is nyomatta.
Ez 2000 frt fizetés és 300 frt szálláspénz
volt. Azonban csak 1897 után állott ez az összeg
is az E. M. E rendelkezésére.
117
így 1893-ban az egész évi bevétel 17.695 frt
75 kr. volt. Ebből a táraknak jutott á t a l á n y u l :
A könyvtárnak -2500 frt
A természeti táraknak - 1800 frt
A régiségtárnak
150 frt
4450 frt
11(1

osztályok m i n d többet vontak el abból s
az egyesület szerény jövedelme mindinkább
nem volt elég a külön múzeumi és külön
akadémiai czél szolgálatára.*1'
Az á l l a m nem vette igénybe az E. M. E.
építkezésre fölajánlott kölcsönét, de egyetemi építkezéseit megkezdette s az egyetem
új épületében a m ú z e u m i gyűjteményeknek
is kilátásuk volt ideiglenes helyre. Ellenben a tárak szűk dotácziói a fejlődés követelményei miatt m i n d i n k á b b kevésnek bizonyultak s évről-évre előre meg voltak
terhelve. Éppen ezért az egyesület kénytelen volt állami segélyért folyamodni.
Dr. Szádeczky Lajos titkár 1 l s az 1900
deczember 12-én tartott választmányi ülésen bemutatta a kérés tervezetét, melyet
elfogadva és a tárigazgatók hozzá mellékelt előterjesztéseivel együtt kinyomatva,
1901 márczius 1-én küldöttség nyújtott át
dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternek.""
A kérés utalt arra, hogy az E. M. E.
azt az intézményt hozta létre, melyet az
1841 -43-iki országgyűlés tervezett és elhatározott. Vázolta az egyesület munkásságának eredményeit, v a l a m i n t az állammal
fönnálló szerződéses viszonyt s reámutatott
arra, hogy a külön Erdély csak tőle nem
függő okokból nem valósíthatta meg múzeum-alapító tervét. Ilyenformán az az unió
létesülése után a magyar á l l a m feladata
kellett volna hogy legyen. Az állam azonban 1867 után az idejében intézett kérés
"s Szádeczky Lajos egyetemi tanár, Finály
halálától, 1898-tól fogva volt titkár 1905-ig, mikor
lemondott
n J
' A k i n y o m a t o t t kérést mcgkiildötték m i n d e n
erdélyrészi képviselőnek is. A küldöttség f n g j n i
voltak gr. Esterházy K á l m á n vezetésével a tárak
igazgatói s az egyesület titkára és pénztárosa.
A kérés átadását tárgyalások és levelezések előzték meg, melyek az Egyesületi irománytár 1901-iki
ügydarabjai közt vannak.
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mellett sem vette hathatós támogatásába
az országos jellegű intézményt, sőt a kolozsvári egyetem alapítása alkalmával inkább
saját, bár tudományos czéljaira használta
ki, a nélkül, hogy kellő fejlesztését és
virágzását biztosította volna. És míg az
állam a Magyar Tudományos Akadémiát,
a Nemzeti Múzeumot, és számos más
fővárosi és vidéki múzeumot segített, addig
az E. M. E. önállóan, a maga erejéből
kellett hogy megéljen és küzködjön, mert
az államtól nyert 5000 forintos járulékát
is nem segélyül, hanem gyűjteményei használatáért, tehát nagyobb értékű ellenszolgálmányért kapta. 120
A miniszter jóindulattal fogadta a kérést
átnyújtó küldöttséget s megígérte, hogy
módot keres az egyesület segélyezésére,121
a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége pedig 1901-iki jelentésében
az E. M. E. évi segélyéül 100.000 koronát
javasolt. Ez az összeg hosszú időre orvosolta volna a gyűjtemények anyagi bajait,
de sajnos, csak papiroson maradt.
A segélyezés ügyét aztán jelentékenyen
előmozdította az, hogy az 1902. évi állami
költségvetés tárgyalása alkalmával dr. Török
Bertalan nagyenyedi és Bedöfrázy János
marosvásárhelyi országgyűlési képviselők
az államsegély megadása érdekében melegen fölszólaltak az E. M. E. kérése mellett.
A költségvetési javaslatba föl is vettek ez
után 15.000 koronát, de ezt a pénzügyi
bizottság törölte s a közbejött politikai
változások és az ex-lex-állapot úgy meghátráltatták az államsegély ügyét, hogy az
csak három év múlva, 1908-ban válhatott
valóra. Ekkor a képviselőházban a költségvetés tárgyalásakor az E. M. E. érdekében
újra felszólalt dr. Tutsek Sándor, a bánffyhunyadi kerület képviselője s az ország>-° A felirat 44-1901. sz. a. az E. M. E. irománytárában.

Dr. Tutsek Sándor

gyűlés megadta a rég várt, de még kevés
segélyt, a mely ugyan messze elmaradt a
Wlassics Gyula minisztersége alatt tervezett megfelelő összegtől, de legalább
a tárak égető szükségeinek egy részét
fedezni lehetett belőle s az egyesületben
az akkor már megtörtént szervezeti átalakulás után könnyebbé tette a szükséges
nyugodtabb és értékes munkát.

XIV.
Az államsegélyért tett lépések mind
azért történtek, hogy az egyesület nagy
czéljaihoz anyagi erői nyerjen s értők minél
többet tehessen. A munka irányáról azonban a vélemények nagyon eltértek.
Többen s kivált azok, kik az egyesület
életét, működését és irányát csak az egyetemmel létesült kapcsolat, vagy éppen csak
a szakosztályok 1884-iki felállítása után
121

Az 1901 márczius 13-án tartott választmányi ülés 46. jk. pontja.
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ismerték, az akadémikus munkálkodást
tartották főfeladatnak. A múzeumi jellegű
munkásságnak csak alig néhány hive volt,
s a szakosztályok mellett nagyon értékes
bizonyítványul állottak kiadványaik, melyek
közül az orvos-természettudományi szakosztály folyóiratáról még a múzeumi felfogást hirdető nézet is elismerte, hogy a
magyar tudományosságnak olyan szolgálatot tett, „mely éppen önzetlenségénél
fogva különösen nagyra tartható" s az
E. M. E.-re még a legtöbb fényt sugározta.
A csereviszony folytán pedig olyan folyóiratokat juttatott a Múzeum könyvtárába,
melyekhez különben magyar szakemberek
alig juthattak volna hozzá. 1 --A másik szakosztály működését már nem honorálta hasonló elismerés. Ennek folyóiratában is
becses tanulmányok jelentek ugyan meg;
kritikai rovata azonban gyengült s igen
sokszor túlnyomólag csak ismertetésekből
állott. Azonkívül a csereviszony mivelésével sem ért el olyan eredményeket, mint
a másik folyóírat, a miben a k ü l f ö l d r e
nézve kétségtelenül része volt annak a
körülménynek is, hogy a folyóíratnak idegen nyelvű kivonatai nem voltak.
Az akadémikus munkásság híveivel
szemben a múzeumi irányt főként a tárak
igazgatói képviselték s a két irány nyilt
összeütközése az 1896 deczember 2-iki
közgyűlésen, Finály Henrik tudós-társasági
tervével szemben, Apátfry István fellépésével történt meg.
Apáthy István azt fejtegette, hogy ha
az E. M. E. szervezetén változtatni akarna,
akkor tudós társasággá alakulás helyett oda
kellene hatnia, hogy múzeumának gyűjteményei a tudományos laboratóriumok szerves egészévé alakuljanak át, melyek a köz- Dr. Apáthy István jelentése az E. M. E.
állattára felől az 1896. évben; Értesítő 1897
73. 1.

művelődést a nagyközönség előtt az addigi
módon is szolgálva, becses vizsgálati anyagok készletei volnának. Kívánta, hogy adjon
az egyesület anyagi erőinek helyesebb felhasználásával e laboratóriumokba munkásokat, ezek kezébe eszközöket és több
módot a munka eredményeinek tudományos közzétételére. A közzététel eszközét
akár a laboratóriumok vezetői kezébe
óhajtotta volna letenni, akár ha az addiginál „egységesebb közös szervezet a kiadványok érdekében érett megfontolás után
kívánatosabbnak mutatkoznék, maradjon
meg a közzététel az eddigi módon, de
több anyagi eszközzel a szakosztályok kezében." '-;! Fölvetette a vidéki fiók-múzeumok szervezésének kérdését is.
A következő évi közgyűlésen (1897
j ú n i u s 2) folytatta a küzdelmet. Azt fejtegette, hogy „ha idők multán, a körülmények változásával nem tarthatja meg egy
intézmény sem tökéletesen az alapítók
kijelölte útvonalat, nem alkalmazkodhatik
részletekben is azok intenczióinak betűszerinti folyományaihoz, de tisztelni kell
mindenkoron azoknak az intenczióknak
a szellemét s attól nem szabad eltérnie." Végső következtetése, a mit a
múzeumi munkásságra nézve csak a vezetése alatt álló tárra vont le, lényegében
ugyanaz, a mit Mikó Imre gróf 1864-iki
munkaprogrammja k i j e l ö l t : '-'' 1. a gyűjtés
és konzerválás; 2. a tudományos földolgozás s 3. a tudományos eredmények
közzététele.
Ezzé! a küzdelem megtalálta irányát
és kapcsolatát az alapítók gondolataival s
alapelveiből az is következett, hogy a szakosztályok a gyűjteményekkel való kapcsolat
nélkül csak addig a mértékig kívánhatják
123

Jelentés az Erdélyi Múzeum állnttnra f e l ő l ;
Értesítő stb. 1897. 66 68. l.
'-' E kötet 41. lapjáról.
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meg az egyesület áldozatait, a meddig
igényeik az egyesület eredeti főczéljával
össze nem ütköznek. Az összeütközés pedig meg volt abban a tényben, hogy az
egyesület gyűjteményeit nem tudta kellően
ellátni tárgyi javadalommal s tudományos
munkájuk közzétételére külön szerv, illetve
folyóírat létesítésére módot nem adott. A
jobban ellátott szakosztályok folyóiratai
pedig nem múzeumi czélokat szolgáltak,
így Apáthy felvetette azt a kérdést is,
hogy vájjon az E. M. E. nem szolgálná-e
jobban a maga czéljait, ha az egyes táraknak bocsátana rendelkezésükre a kiadványokra szükséges összegeket ? A kérdés
egyelőre válasz nélkül maradt, de igazságot és szükséget fejezett ki s a közgyűlések közönségében és a gyűjtemények
tudományos személyzetében rendre mind
jobban kezdtek szaporodni a múzeumi
gyűjteményekre alapozott munkásság hivei.
A küzdelmeknek új erőt adott az a
körülmény, hogy az egyetem építkezései
befejezéshez közeledvén, mind több gyűjtemény került be az új épületbe s mind
jobban érzett a fejlődés feltételeinek hiánya. Azon kívül a gyűjtemények rendre
új igazgatókat kaptak,12'"1 a kik nagyobb intézetek körében fejlődve, szélesebb látókörrel nevekedtek s az egyetemmel való kapcsolat következményeit szigorúbban véve,
annak követelményei szerint nagyobb lépésekben kívánták előbbre vinni intézeteiket.
A küzdelmek 1903-tól 1905-ig érték
el tetőpontjukat.
A gyűjteményi álláspont azt hangoztatta, hogy Mikó Imre gróf társaival Mú125

így 1899-ben a Növénytár dr. Ricíjter Aladárban, 1899 nyarán az Érem- és Régiségtár dr.
Posta Bélában, 1900 nyarán dr. Erdélyi Pálban
a könyvtár új igazgatókat nyertek. Dr. Apátby
István állattári és dr. Szádeczky Gyula ásványtári igazgatók már előbb is a gyűjteményi érdekek szószólói voltak.
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zeumot és ennek társadalmi képviseletére
Múzeum Egyesületet alapított. A Múzeum
társadalmi képviseletének, az E. M. E.-nek,
tehát eszközeit és czéljait a gyűjtemények
érdekei körül kell összpontosítnia.
Ezzel szemben a szakosztályi felfogás
az volt, hogy az alapítók a Múzeumegyesülettel tudományos életet akartak
ébreszteni 1 2 6 és szellemi érintkezést létrehozni s a múzeumi tárak nem különálló
önczélból alapíttattak, hanem éppen eszközeiül a magasabb czélnak, a tudományos
munkásságnak. 1 2 7
A küzdelem kezdetén igazában egyik
fél sem ismerte az egyesület fejlődésének
teljes történetét, annak minden mozzanatát
s csak a hosszú harczok után tisztázódott az
a tény, hogy az E. M. E.-et Mikó Imre gróf
és társai az 1841—45-iki országgyűlés térvezetei alapján Magyar Nemzeti Múzeum
és a Magyar Tudományos Akadémia kettős czéljaira egyformán alapították; de
ily nagy czélok kivitelére az egyesületnek
már kezdetben sem volt elég anyagi ereje
s utóbb a társadalom támogatása nélkül
a fejlődés fokozottabb igényeit e kettős
czél szolgálatában nem bírta meg.
Eleinte mindkét fél a maga felfogása
diadaláért küzdött. Utóbb egyezség létesült. '-•
*
Apáthy István az 1903-iki közgyűlésen
(május 25-én) nyíltan reámutatott arra,
hogy az E. M. E. összes évi jövedelme —
akkor 32.529 korona — együttvéve is még
akkor sem volna elegendő az Erdélyi Múzeum összes tárainak egyaránt kielégítő
fönntartására és fejlesztésére, ha mindenik
1

-° Szamosi János megnyitója a bölcselet-,
nyelv- és történettudományi szakosztály 1904-iki
közgyűlésérv; Erdélyi Múzeum 1904. évf. 356—
57. 1.
127
Dr. Szádeczky Lajos: Az E. M. E. eredete
és rendeltetése; Erdélyi Múzeum 1904. évf. 153—
160. 1. Idézett felfogása a 160. lapon.
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kellően el volna helyezve s az egyesület
egész alaptőkéjével sem lehetne a táraknak csak fele számára is megfelelő, hoszszabb fejlődést megengedő helyiségeket
teremteni.'- 8
Akkor már be volt n y ú j t v a a választmányhoz dr. A p á t h y István indítványa az
alapszabályok reformálására is. 1 -'
Az indítvány reámutatott arra, hogy a
szakosztályok az egyesületre nincsenek
azzal az üdvös hatással, a mely az egyesület reájuk fordított áldozataival arányban állana, sőt az egyesületet főczéljai
elérésében bénítják és gátolják, a n é l k ü l ,
hogy saját tevékenységük az E. M. E. külső
életnyilvánulása lenne.
Ennek az állapotnak okát abban találta,
hogy az 1884-ben módosított alapszabályok
nem gátolták a szakosztályok idegen testté
válását és az elidegenedést a szakosztályok
ügyrendjei m i n d i n k á b b előmozdították. Az
így alakult viszonyok és bajok orvosságát
pedig az alapszabályok olyan módosításában látta, mely a szakosztályokat az egyesülettel szerves egészszé forrasztaná és
arra kényszerítené, hogy ügyrendjük módosítása által a maguk működését az eddiginél teljesebb összhangba juttassák az
E. M. E. czéljaival. 1:i "
Körvonalazta az irányelveket s a választmány az indítványt bizottságnak adta ki.1:"
Majdnem egy év múlva, 1904 márczius
6-án került a választmány elé dr. A p á t h y
István új alapszabálytervezete, mely a szakosztályokat megszüntetve, az egyesületi élet
tengelyévé egészen a gyűjteményeket kivánta tenni. A választmány többsége 1 - 1 azonban a radikális átalakulás ellen nyilatkozott s bizottságot küldött ki az alapsza!

" Jelentés stb. Értesítő 1902. évf. 128. l.
"J Benyújtotta 1903 februárius 4-cn.
!0
Javaslata 34-1903. sz.a. az E. M. E. irományíárában.

bályoknak a régi elvi alapon való szükséges
módosítására. Ez a bizottság a módosított
alapszabálytervezettel 1904 szeptemberére
elkészülvén, ezt a választmány heves viták
közt október 5-től deczember 7-ig, hat
egymást követő ülésen letárgyalta s igy
került az az 1905-iki közgyűlés elé.
A .küzdelmek nem folyhattak félreértések nélkül. A szakosztályi rendszer
hívei között voltak, a kik a szakosztályok
megszüntetését vagy szerepkörük csökkentését az egyesület tudományos jellegének
eltörlésével és a tudományos munka megszüntetésével egy jelentőségűnek tekintették. Ilyen hangok emelkedtek a kolozsvári napi sajtóban is. Ez a felfogás a
gyűjteményekben is csak holt kincseket
látott s azt már nem nézte, hogy a gyűjtemények a tudományos búvárkodás és
szabad kutatás helyei, melyeknek anyagát
a bennük folyó munka életre kelti s a
küzdelem éppen azért folyt, hogy ez a
munka minél sikeresebb lehessen.
E felfogással az 1905-iki közgyűlésen
a könyvtári jelentéssel kapcsolatosan dr.
Erdélyi Pál szállott szembe s nemcsak
védte a m ú z e u m i felfogást, hanem bizonyította, hogy a gyűjteményekre alapozott
tudományos munkásság az alapítóknak is
gondolata s hevesen támadta az idők folyamán a múzeumi főczélok rovására 1884
után életbe lépett szakosztályi irányzatot.
Reámutatott arra, hogy ennek az iránynak
virágzása alatt az E. M. E. a rendelkezésére
álló anyagi erővel nem végezhette az alapításkor kijelölt múzeumi munkát s az idők
folyamán kifejlődött magyar társadalomban
a régi programmban megjelölt czélok valósítására új egyesületek a l a k u l t a k , melyek
1

Tagjai voltak: a tisztikar, az összes tárnk
igazgatói és a szakosztályok elnökei; a 32 1903.
jk. sz. alapján.
i:l
- Vagyis 15 szavazat 9 e l l e n ; 52--1904. jk.sz.
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az E. M. E. egy-egy munkaterét sajátították
Közvetlenül ezután a választmány megki. Az E. M. E.-nek igy a régi czélokból nem tette az intézkedéseket az 1906-ra már
maradt más a múzeumi gondolatnál s az érvényes új alapszabályok életbelépteté13
akadémikus munkásságra szervezett szak- sére ^ ezek értelmében az 1906 januárius
osztályoknál, melyek a múzeumi eszmétől 28-iki közgyűlésen megalakult az új választfüggetlen, távolabbi czélokat szolgáltak. A mány és tisztikar. A szakosztályok újjákörülményekkel és a fejlődéssel számot szerveződtek, a folyóíratok új czímmel, új
130
vetve, azt ajánlotta, hogy az egyesület alakban jelentek meg s új irány kezdődött.
m a r a d j o n meg azon a területen, hova az
XV.
idők folyamán visszaszorult; fordítsa főAz új alapszabályok a gyűjteményeket
erejét és gondját gyűjteményeire és azok
13
és
a
szakosztályokat egyenlően az E. N. E.
útján fejtsen ki életerős munkásságot.
137
„A mi programmunk — mondotta — hogy tudományos szerveinek tekintik. Az egyea Múzeum-Egyletben a múzeumokat reakti- sület czéljának vallják az 1841—42-iki erv á l j u k , munkájukra képessé tegyük, tudo- délyi országgyűlésen elhatározott és 1859ben Kolozsvárt megalapított Erdélyi Nemmányos jellegüket elismertessük."
zeti
Múzeum fentartását, fejlesztését, gyűjErre a módot megadta,a közgyűlés az
teményeinek
tudományos földolgozását, a
új alapszabályok terve elfogadásával, a mely
ugyan, mint kompromisszum eredménye,
(Í4 $
I;/»'k az alapszabályok a belügyminiszteri júváegyik küzdő felet sem elégítette ki teljesen,
de a gyűjtemények és szakosztályok ellentéteit igyekezett elegyengetni s a békés
m u n k á r a alkalmat nyújtott.
Ily körülmények közt az átalakulások
küszöbén a jövő reményeivel áldozott az
egyesület 1905 november 5-én, díszközgyűlésén nagy alapítója születése százados
L/.«^»*É/«*' 'ffafeif,
j».—-yt^efy^t
V
//
emlékének. 1 3 1 Erdélyi Pál emlékbeszéde felújította ott az ő dícsőült alakját, nagy lelkét
és nagy czéljait s az egyesület megtette a
kezdő lépéseket Összes munkái kiadására,
hogy nagyságához méltó emléket állítX

yr~ &
f

l

hasson gróf Mikó Imre nevének.
la3

Erdélyi Páljelentése a könyvtárról; Erdélyi
Múzeum 1905. évf. 331—346. l. Idézett sorai a
345. lapon.
1:
» Az E. M. E ünnepélyét czélszerűségi okokból tartotta az évforduló helyett Mikó Imre gróf
nevenapján, november 5-én.
13a
Az 1905 novemberi és deczemberi válási
mányi ülések 166. és 181. pontjai.
130
Az új tisztikar a következőleg alakult meg:
Elnök gr. Esterházy Kálmán ; alelnökök b. Wesselényi Miklós, dr. Szamosi János. Főtitkár
Schilling Lajos ; titkár dr. Imre Sándor : per
Az K. M. E. Kmlékkönyve

"^^T/e*

Az új Alapszabályok megerősítő záradéka

táros Lendvay Emil; ellenőr Kováts Ede ; ügyész
dr. Menybárt Gáspár. Választott választmányi
tagok; dr. Boros György, dr. Cbolnoky Jenő,
dr. Csernátony Gyula, dr. Farkas Lajos,-Ferenczy
Gyula, dr. Gidófalvy István, Hevesi József, dr.
Hirschler József, dr. Jancsó György, dr. Kenessey Béla, dr. Konrádi Dániel, b. Mannsberg
Sándor, dr. Márki Sárdor, Pál ffi Márton, Péterfi Zsigmond, dr. Pisztory Mór, dr. Rigler
Gusztáv, dr. Schneller István, dr. Szabó Dénes,
dr. Tutsek Sándor és gr. Wass Béla.
13" Az Alapszabályok 3. §.
10
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tudományok mívelését s a honismeretnek
és általában a magyar tudományosságnak
előmozdítását. 1 : ! 8
E czélok megvalósítására az egyesület
széleskörű társadalmi tevékenységet tűzött
ki f e l a d a t á u l s erre mind tárai, mind szakosztályai működését igénybe veszi. Pénzügyeit rendezni óhajtván, a pénzkezelést
központosította. Megszűntek a régi szakosztályi pénztárak. Minden jövedelem az
egyesület pénztárába foly s a választmány
határozata alapján minden kiadást ez folyósít. Minden tag az E. M. E., tehát az
egyesület tagja s ennek keretein belől választhat a tetszés szerinti szakosztályok
között, melyek működésében részt óhajt
venni. Ennek a szakosztálynak kapja a
folyóiratát s más szakosztályok kiadványaira kedvezményesen előfizethet.
A gyűjtemények és a szakosztályok munkásságának kapcsolatát a közös folyóiratok hivatása föntartani.
Az Erdélyi Múzeum a bölcsészet-, nyelvés történettudományi szakosztálynak s a
Könyvtárnak és az Érem- és Régiségtárnak,
majd utóbb még az újonnan alakult jog- és
társadalomtudományi szakosztálynak is közös irodalmi szerve lett. A Múzeumi Füzetek a természettudományi szakosztálynak és három gyűjteménynek, az Állat-,
Növény- és Ásványtárnak kellett volna hogy
a közlönye legyen.
Az egyesület szellemi életének, munkásságának és belső igazgatásának irányítása
az új alapszabályok értelmében a főtitkár feladata. Ezt az állást az egyesület
"* Az Alapszabályok 1. §.
19
Lendvay Emilnek az egyesület pénzügyi
vezetésében kifejtett nagyértékű munkásságára
szolgáljanak jellemzésül a következő adatok : Az
egyesület pénzvagyona 1909 deczember 31-éré
621.891 K 69 fillérre emelkedett. A jubileum pénzügyileg terhes évében az alapok gyarapodása a
következő v o l t :

szerencsés választása dr. Schilling Lajos
egyetemi tanárral, az E. M. E. régi, buzgó,
munkás tagjával töltötte be. Ő vezette át
az egyesületet az új alakulás kezdetein,
első nehézségein s egyénisége tartalmasságával és iránya komolyságával kifelé
tekintélyt szerzett az egyesületnek; l e l k i ismeretessége és munkaszeretete befelé
példát nyújtott az irányítása alatt álló
titkároknak, kik közül az első, dr. Imre
Sándor, református főgimnázium! tanár, az
ú j j á a l a k u l á s sok nehézségével küzdött meg
kitűnő sikerrel s 1908 őszén bekövetkezett
távozásáig mintaszerű munkásságot végzett.
Hasonló szerencsés választást tett az
egyesület akkor, midőn
pénztárosának
Lendvay Emilt, az Erdélyi Bank és Takarékpénztár Részvény társaság vezérigazgatóját választotta meg. Kiváló vezetése alatt
sikerült a régi terheket leapasztani, eltüntetni, az alapokat tekintélyesen gyarapítani. Míg 1905-ben az egyesület zárószámadása szerint a bevételek összege
52.879 K 70 fillérre rúgott s azzal szemben
a kiadások összege 66.533 K 51 f i l l é r
volt, tehát 13.653 K 85 fillér frány mutatkozott, a j u b i l e u m évében 87.740 K 42
fillér bevétellel szemben a kiadások teljes összege 85.163 K 04 f i l l é r volt és
így az esztendő 2577 K 38 f i l l é r felesleggel zárult. E mellett Lendvay Emil önzetlensége szép j e l é ü l évi 1000 korona tiszteletdíját a nevére létesített alapítványra
évről-évre az E. M. E.-nek ajándékozta. 1 ""
Az anyagi viszonyok e szerencsés alakulását hathatósan segítette az, hogy az
Az alaptőke gyarapodása . . . .
Az építési a r a n y a l a p gyarapodása
A tartalék-alap
„
A term. históriai-alap
..
A Kovács Sámuel-alap ..
A Lendvay E m i l - a l a p
„

1400 K f ü l .
2500 „ - „
1340,, 28 „
497 „ 69 „
34 „ 97 ,.
1087 „ 85 .,

összesen 6860 K 79 f i l l
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á l l a m i támogatás gr. Apponyi Albert minisztersége alatt fokozatosan emelkedett.
Az egyesület 1905-ben kapta meg első
15.000 korona államsegélyét. Már 1906ban ezen kívül az Érem- és Régiségtár
5000 korona külön segítségben részesült
s gr. Apponyi Albert az E. M. E. czéljai
és törekvései iránt jóakaratát állandóan
tettekkel igazolta. Midőn 1907 márczius
5-én Kolozsvárt járva megtekintette a múzeumi gyűjteményeket s az egyesület elnökétől és a tárak igazgatóitól közvetlenül
meggyőződött a szükségekről, egyenesen e
látogatás eredményének lehetett köszönni,
hogy Apponyi 1908-ban a már akkor 28.000
korona államsegélyen kivűl erdélyi műkincsek vásárlására az Érem- és Régiségtártárnak 10.000 koronát utalt ki. Ugyanezen
évben az Állattár 2000 korona rendkívüli
segélyben, az Erdélyi Múzeum 1000 korona á l l a m i támogatásban részesült s az
erdélyi műkincsek vásárlására nyert segély
utóbb még növekedett. Jelentékeny értékű
volt még mind anyagilag, mind erkölcsileg,
hogy Kossuth Ferencz kereskedelmi miniszter az E. M. E.-nek a hatóságokkal és
t a g j a i v a l folyó levelezésben portómentes-

75

pás nagy és szép épülete is. Négy év alatt
két új, nagy, megfelelő helyiség. A Növénytár azonban a Botanikus Múzeummal
s az Ásványtár még mindig az egyetem
épületében zsúfolva szorongott. Az Éremés Régiségtár gazdag gyűjteményei pedig
kellő helyiség hiányában 1909-ben hat
felé széttagolva hevertek s belőlük csupán
az egyetem központi épületében berendezett két földszinti és két alagsori terem
volt a közönség előtt is megnyitva. Pedig
a múzeumi munkára éppen ennél a gyűjteménynél növekedett és csoportosult a
legtöbb öntudatosan képzett, tudományos
szakerő, a kik megfelelő viszonyok közt
képeseknek bizonyultak kifelé ható irodalmi munkásságunkkal a gyűjteményükben
képviselt tudományágakat előbbre vinni.
A szakosztályok az újjáalakulás után
számban megszaporodtak, munkásságuk
eredménye azonban különböző lett.
Mindjárt az újjáalakulás után éppen a
multak azon tanulsága alapján, hogy a
szakosztályok néha túlságosan igénybe
vették az egyesület anyagi erejét s mivel
másfelől föl lehetett tenni, hogy a fejlődés
új szakosztályok alakulását hozhatja magával : a választmány a múzeumi czél érséget engedélyezett.
Mivel a rendes államsegély kifejezetten dekeit előre biztosító elvi határozatokat
hozott. Kimondotta és az egyesület ügycsak a gyűjtemények czéljaira fordítható:
rendjébe vétette, hogy a szakosztályok
mind ezzel, mind a bekövetkezett építésegélyére jövőre azok számának szaporosekkel jobb helyzetbe jutott a gyűjtemények
dása esetén sem fordítja jövedelmének
egy része is.
nagyobb hányadát, mint a milyent 1906A könyvtár 1909-től fogva új, modern
ban fordított. Hozzátette, hogy „ezután
épületében folytathatta most már hivatáalakuló szakosztályok anyagi segélyben
sához és nagyságához mért munkáját. A
csak akkor részesülnek, ha a szakosztátársadalom fölébresztett érdeklődése ellyokra fordítható hányad a jelenlegi sekísérte ide s a régi Erdély nagymultú csagélyt túlhaladja és akkor is csak a többládjai sorra adták be őrizetébe ajándékul,
letből való segélyezésre tarthatnak igényt.
vagy letétül becses levéltáraikat. 1 "
Az új szakosztályok segélye azonban egyen1909-ben készen állott az Állattár pomu

" Az új könyvtárépületben nyert helyet a
E. M. E. titkári irodája, annak üléstermében

tartja üléseit az E. M. E. választmánya, s előj
fa
ak a szako sztályi előadások.
ad,
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ként nagyobb nem lehet, mint egy-egy
régi szakosztályé azok közül, a melyek az
alapszabályokban névszerint meg vannak
nevezve."'
Mind e mellett az 1906 évben megalakult három szakosztály csakhamar negyedikkel szaporodott.
Legelőbb, még 1906 januáriusban a
természettudományi, azután az orvostudományi szakosztály alakúit meg.142 Az utóbbinak alakuló gyűlésén fölmerült ugyan,
az E. M. E.-tői független, külön orvosegyesület szervezésének ötlete is, de a
tagok nagyobb része még sem ment belé
abba, hogy elől kezdje az egyszer már
beolvadt kolozsvári Orvos-Természettumányi társulat útját és erőgyűjtő kísérleteit. Utoljára, februárius elején megalakult a bölcsészet-nyelv és történettudományi szakosztály is.143 Közűlök az orvostudományi szakosztály folytatta a legélénkebb s a természettudományi a leglanyhább munkásságot. Az előbbi munkássága ismertetéséről is széles körben gondoskodott. 1 4 1 A bölcsészet-nyelv és történettudományi szakosztály mintegy a középútón járt a kettő között.
Ezekhez negyedikül csatlakozott s széleskörű és élénk működésével csakhamar
kiváló szerepet vitt újonnan alakúit jog- és
társadalomtudományi szakosztály. Az E. M.
11

Dr. Schilling Lajos: A választmány jelentése az egyesület lOOó évi működéséről; Évkönyv
1906-ra 37- 38. 1.
ll
- Az előbbi januárius 20-án az utóbbi 25-én.
Az orvosi szakosztály elnökéül dr. Purjesz Zsigmondot, titkárául dr. Jakabházy Zsigmondot, a
természettudományi szakosztály elnökéül dr. Fabinyi Rudolfot, titkárául Szabó Imre ref. főgimnázium! tanárt választotta meg.
13
Elnöke dr. Szamosi János egyetemi tanár,
titkára dr. Erdélyi Pál könyvtárigazgató lett. Szamosi 1909 április 27-én történt halála után a
szakosztály 1909 május 22-iki közgyűlésén elnökéül dr. Schilling La jóst; Erdélyi Pál 1909 januá-

E. választmányában már az 1906 májusi
ülésen bejelentették, hogy 26 egyesületi tag
kifejezte óhajtását külön szakosztály alakítása iránt, mely egybegyűjtené az erdélyi rész jogászvilágát a jogi és társadalmi
tudományok művelése és népszerűsítése
czéljából. A szándék kedvező fogadtatásra talált, az alakulás csakhamar megtörtént s az 1907. évi közgyűlés helyben
hagyta azt. 1 1 ' Az új szakosztály aztán 1907
novemberében megkezdte értékes műkösét s szakülésein is becses munkásságot
végzett, de különösen elévülhetetlen érdemeket szerzett magának a Kolozsvárt rendezett tervszerű, sorozatos ismeretterjesztő előadások rendezésével és a szegényebb néposztályok érdekében 1908-ban
létesített Néphivatal fölállításával. 1 4 "
A folyóiratok közül csupán az orvostudományi szakosztályé támaszkodhatott a
szakosztály működésének eredményeire s
az abban folyó erőteljes munkásság közlésére is kevésnek bizonyult. A más két
folyóiratnak tekintettel kellett lenni a
gyűjteményekre is, s ez már m i n d j á r t
eleinte nehézségeket okozott. A folyóiratokat a szakosztályok átalányaiból adták
ki s mindenik érezte, hogy a rendelkezésére bocsátott anyagi erő kevés. És e
kevésből kellett a gyűjteményi és szakosztályi kettős czélokat szolgálni. A kettős
rius 28-án történt lemondása után pedig titkárául
Seprőd! Jánps ref. kollégiumi tanárt választotta.
111
A felolvasó ülések jegyzőkönyveit az Orvosi
Hetilapban, a Gyógyászatban, n Budapesti
Orvosi Újságban magyarul, a Pcxter Medizinisch
Chirurgische Pressében nyombnn n sznkülcsek
után mindjárt közölte.
"•"• Elnök lett dr. Farkas Lajos egyetemi
tanár, titkár ifj. Eröiii Béla kereskedelmi akadémiai tanár.
1411
Az előadások szervezésének lelke és mozgatója i f j . Erodi Béla titkár volt, ki azok sikere
érdekében a Icgönzetlenebb buzgósággal és hévvel fáradozott.
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feladat, mely a Múzeumi Füzeteknél
egy szakosztály és három gyűjtemény, az
Erdélyi Múzeumnál két szakosztály és
két gyűjtemény szolgálatává nőtt, a kis
j a v a d a l m ú folyóiratoknak igen sok volt.
A czélokat csak félerővel tudták szolgálni, s még az is bajokkal küzdött, amelyik csupán egy szakosztály tudományos
m u n k á j á n a k szerve maradt.
Az orvostudományi szakosztálynak átalányát még az előző évről maradt túlkiadas
terhelte. E miatt az első év munkássága
anyagának egy része 1907 elején az Értesítő 147 egy összevont nagyobb füzetben
jelent meg. H S Utóbb a folyóirat több füzetből állott, de a szakosztályi ülések anyagának ismét csak egy részét közölhette
s azoknak több mint fele részint magyar,
részint német orvosi szaklapokban látott
napvilágot.
A Múzeumi Füzetek 14U három gyűjtemény és a természettudományi szakosztály irodalmi szervéül eleitől fogva nem
volt elég. Már megindulása majdnem két
évi késedelemmel történt s azután sem
jelenhetett meg időhöz kötve, így a különben nagyon értékes, tartalmas folyóiratnak
igen csekély hatása lehetett.
Az Erdélyi Múzeum jelent meg legpontosabban és a legbővebb tartalommal. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályon kívül a könyvtárnak, v a l a m i n t az Érem- és Régiségtárnak s 1907-től a jog- és társadalomtudományi szakosztálynak is folyóirata
i;
volt. '" Pontossága és terjedelme azonban
már az első évben túlkiadásba sodorta s
ezt leküzdeni és elenyésztetni többé nem
tudta, bár szerkesztője erre mindent elkövetett. Hirdetéseket vett föl, s 1908-tol
117

Szerkesztette dr. Szabó Dénes.
na Tíz ív magyar és 3 ív Revue terjedele
14U
Szerkesztette dr. Apátby István.
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kezdve 1000 korona államsegélyt is sikerűit szereznie; de egyelőre meg kellett
elégednie azzal, hogy a folyóirat a régi
terjedelemben és pontosan megjelenhetett. Irányát főleg túlnyomó irodalomtörténeti és régészeti czikkei szabták meg.

Törekvés, buzgóság, munka tehát minden irányban bőven volt, de elegendő
anyagi eszközök nem állottak az egyesület rendelkezésére. Ezen is próbált
segítni.
Az újjáalakulás első éve után mindjárt 1907 elején az E. M. E. közgyűlése
kéréssel fordult a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az iránt, hogy az 1841
43-iki országgyűlés határozata alapján
1859 óta országos, nemzeti czélokra öszszehozott gyűjteményeinek gondozását az
a magyar állam vegye át, melynek az
Unióval a múzeum alapítást elhatározó
Erdély is része lett. A kérés válasz nélkül m a r a d t ; de a fölemelt államsegély
mutatta, hogy a teljesítés nem a miniszter jóakaratán múlt. A szükség nőttével
aztán az egyesület fennállásának ötvenedik évében újra kérte az államsegély
hathatósabb fölemelését.
Ezalatt kifelé, a társadalomban is igyekezett az E. M. E. szélesebb körben megismertetni munkásságát és czéljait. Erre
két új intézményét használta föl : Kolozsvárt a népszerű, tudományos előadásokat, s vidéken a vándorgyűléseket.
Különösen az utóbbiakat egyenesen a
közérdeklődés fölkeltésére, a múzeum népszerűsítésére s az egyesületi czélbk szolgálatára teremtette. Azt kívánta elérni, hogy
czéljaií megismertetve, azok elérésére
)50 Szerkesztette dr. Erdélyi Pál. Mindenki
szerkesztő tiszteletdíjról lemondva végezte fárad^^ m u n k á j á t .
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az erdélyi részből minél több érdeklődő
tagot nyerjen s „tanúságot akart tenni
arról, hogy az egyesületnek a központban élő tagjai nem csak várják az érdeklődést, az áldozatot a múzeum számára,
hanem igyekeznek a lehetőségig mindent
megtenni, hogy viszonozzák is azokat, a
vidék javára". 1 '' 1 Legelőbb, 1906 j ú n i u s 4.
és 5. napjain az erdélyi rész második
vezető magyar városát, a székely fővárost, Marosvásárhelyt kereste f ö l , a hol a
város látta vendégéül az egyesületet s
ugyanazon év deczember 8-án és 9-én a
városi Tanács és a Bethlen-kollégium
meghívására Nagyenyedet látogatta m e g ;
majd 1907-ben Zilahon, 1908-ban Brassóban volt vándorgyűlés. 1 ' 1 ' 2
Mindenütt lelkes, rokonszenves fogadtatás kisérte az E. M. E. vállalkozását s
a változatos, élénk előadások a legkülönbözőbb tárgykörökből mindenütt érdeklődést ébresztettek. A közvetlen társadalmi
érintkezés a rokonszenvet élénkítette s
már Brassóban nem csak a magyar, hanem a mívelt szász társadalom érdeklődése és rokonszenve is m e g n y i l v á n u l t .
A tartalmas vándorgyűlési emlékkönyvek
pedig mint az E. M. E. új kiadványai, a
vándorgyűlések á l l a n d ó emlékei lettek, s
nemcsak a meglátogatott városoknak és
vidéküknekváltaktanulságos emlékeivé, hanem az E. M. E. alapszabályaiba foglalt
honismertető czéljainak is sokat használtak. A felkeltett érdeklődés jeléül és bizonyságául a négy vándorgyűlésen a tagok
száma is közel százzal szaporodott. 1 "' 3
A Kolozsvárt rendezett népszerű tudományos előadások 1907 novemberében
11

Dr. Schilling Lajos : A választmány jelentése az egyesület 1906. évi működéséről: Évkönyv 1906-ról 38. l.
'- Zilahon a város és a Wesselényi-kollégium meghívására 1907 június 1. és 2. napj a i n ; Brassóban a Magyar Kaszinó meghívá-

indultak meg s minden évben a két
utolsó hónapra esnek. Minden héten egyetegyet, egy sorozatban hatot-hetet tartottak. Tárgyaik a közmíveltség körébe tartozó, sokszor aktuális kérdések. Rendezésükkel az E. M. E. főleg nagyszámú
kolozsvári tagjainak kedvez, midőn nekik
és hozzátartozóiknak alkalmat nyújt tanulságos szórakozásra s egyszersmind szép
sikerrel szolgálja a maga és a mívelődés czéljait.
A legelső előadás-sorozat mindenki
részére teljesen díjtalan volt. A második
évtől kezdve csak a tagoknak maradt
ingyenes; nem-tagok csekély belépődíjat
fizettek. Az első népszerű előadások
tárgysorát mutató meghívónk (kicsinyített alakban) a következő volt:
AX

LRllÉLVl

MÜ/tUM-EOVCSÜLliT

NÉPSZERŰ.
TUDOMÁNYOS
ELŐADÁSOKAT

A/ Mí">AIJAM>K bllIAI \M)K
HILW'JK

iir.i, r rfi.MtM i'-.':

" '"

A .Népszerű tudományos előadások" legelső menliivcíjn

Az új alakulás tehát a múzeumi gondolat szolgálatában szép eredményekot
mutathat f ö l , s nem hanyagolta el a gyűjteményektől független tudományos m u n k á t
sem. Megpróbálta összhangba és szorosabb kapcsolatba hozni a gyűjtemények és
sara 1908 június 7—9. napjain folyt le n vándorgyűlés.
1V!
A tagok száma 1906 clcjcn 198, vcgcn 647,
1909-ben 873 volt. Ezzel lépest tartott az ügyforgalom emelkedése, mely 1906-ben 205,1907-ben 240,
1908-ban 254 és 1909-bcn 485 számmal záródott
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a szakosztályok működését s a gyűjteményekhez szorosabban kapcsolódó szakosztályokban sikerült is eredményeket elérni ; de a teljes siker az anyagi okok
miatt nem következett be. Ismét kevésnek
b i z o n y u l t kettős czélja szolgálatára az
anyagi erő. A gyűjtemények azonban kétségtelenül új fejlődésnek indultak s ma
hatalmas eszközei és laboratóriumai a
tudományos munkának.
Könyvtára az erdélyi rész legnagyobb,
Magyarország legjobban épített és építkezésében minden modern vívmányt fölhasznált intézete. Évente ezreket szolgál
és mivel. Levéltárában a múlt emlékeinek
nem remélt gazdagsága halmozódott fel.
Kézirattára a magyar szellemi munkásság
emlékeinek becses emlékeit őrzi és fogja
rendre napfényre hozni. Irodalmunk történetét gazdagabbá, műveltségünk távlatát
mélyebbé tevén, arra van hivatva, hogy önérzetünket erősítve, jövendőnkért való
m u n k á n k b a n is támogasson. Az Erem- és
Régiségtárnak és néprajzi gyűjteménynek
gyönyörű anyaga megfelelő épületben hazánk földje emlékeinek, m u l t u n k és mívelődésünk szépségeinek beszédes kincstára
lesz. Állattára a szaktudósnak és a laikusnak egyaránt nagybecsű gyűjtemény. Növénytára előviszi a szaktudást és az Ízlésben példát ad. Fejlődő Botanikus-Múzeuma Magyarországon páratlan intézmény.
Ásványtára gazdag és értékes anyagában
mind rendszerével, mind különösen a hazai és erdélyrészi adatok kutatásával és
feldolgozásával megbecsülhetetlen értékű
m u n k á t végzett.
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Öt nagy gyűjtemény s közel száz kötet,
az egyesület költségén kiadott folyóirat,
könyv és füzet a bizonysága annak, hogy
az Erdélyi Múzeum-Egyesület ötven éves
múltja munkában telt el.
Ez a munka a magyar tudományos mívelődés szolgálata volt. Eredményei azt
igazolják, hogy gróf Mikó Imre nem hiában bízott alkotása jövőjében oly rendületlenül.
Az ő hitével kell hinnünk egyesületünk jövőjében és hivatásában nekünk is.
Az ő hagyományait kell hogy őrizzük;
az ő útjait kell hogy járjuk.
Nagygyá kell tennünk az ő alkotását,
hogy nemzetünknek még többet szolgálhassunk vele s hívek lehessünk apáink emlékéhez, méltók alapítóinkhoz. A múltból
és jelenből egyaránt példák biztatnak, hogy
nemes, nagy czéljuk erős akarattal és munkával elérhető.
A mi munkánk nem csak a jelené s
czéljaink a messzi jövőbe vezetnek. Az alapítás kora és világa olyan előttünk, mint
a hegytetőre törekvő vándor előtt a messze
maradt hegyalja, honnan rég elindult.
Vissza-vissza tekintünk, hogy lássuk megtett utunkat, s kiindulásunk szépemlékű
tájait, de még előttünk a czél s az ismeretlen út, a tető. Mögöttünk már ott a
múlt rögös meredekje s előttünk a jövő
ismeretlen ösvénye. Az alapítók nagy lelke
és példája lebeg előttünk és sok szép
reménységük biztat előre. És a mi szívünk is megtelik reménynyel és hittel,
midőn ötven év után czélunk felé, munkánkra tovább indulunk.
Kelemen Lajos

Jakab Elek tudósítása az E. M. E. alakuló közgyűléséről.
negyvenes évek magyar ifjúságának
minden erényével felruházva, Jakab
Elek is fegyverrel küzdötte végig a szabadságharczot, melynek kilencz ütközetében
szerzett érdemeit huszár-századosi ranggal
és vitézség! érdemkereszttel ismerték el.
Mikor azonban általa vezényelt századával Dévánál, Lüders orosz tábornok előtt a
fegyvert leteszi, s z ü l ő f ö l d j é r e vonul vissza
és a nép gazdasági életének t a n u l m á n y o zásán és javításán fáradozva, új kapcsolatot keres és talál a nyilvánossággal. Ekkor
veszi fel élte végéig h a s z n á l t álnevét s
Agricola név alatt kezd írni a kolozsvári
lapokba. Kezdetben a z a k k o r e g y e d ü l g y a n ú mentes gazdasági kérdésekről írt. Közlemé-
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Jakab Elek

nyei ráterelik a figyelmet. Gróf Mikó
Imre is érdeklődni kezd iránta s már
1853-ban m i n t a gróf titkára Mikó környezetéhez tartozik s 1867-ig sorsa és
munkássága össze van kapcsolva mentora életével.
A szabadságharcz óta szünetelő „Erdélyi gazdasági egylet" s az Úrban által
német színészekkel benépesített kolozsvári Nemzeti Színház élére Mikó á l l , ki az
udvarnál élvezett befolyása s bölcs tapintata
révén a legalkalmasabb közvetítje volt a
hazafias törekvéseknek. S a mint alkalom
nyílt a közügyek tárgyalására, a politikában b é n u l t erők mind fokozottabb mértékben tömörültek társadalmi munkára.
Érintkezés, levelezés és sajtó útján agitácziót indítottak s az 1841 43. évi országgyűlés aktáiból életre keltik az „Erdélyi
M ú z e u m " eszméjét. Mikor pedig 1859
november 23—26-án a század legnagyobb
erdélyi társadalmi alkotásának ünnepélyes
megnyitása megtörtént, az olasz h a d j á r a t
óta ismét lüktetni kezdő nemzeti érzés
az országosan lezajlott Kazinczy- és Széchenyi-ünnepélyek folytatásaként a múzeum megalapítása elsőrendű nemzeti tüntetés jellegét öltötte magára.
Az alapítáá és az ünnepély megkapó
leírását Jakab Elek tollából, m c l y l y e l ő ez
ügynek a helyi lapokban s a Pesti Nap/óban hasznos szolgálatokat tett, ma sem
lehet lelkesedés n é l k ü l o l v a s n u n k .
Az előrebocsátottakból
úgymond
láthatja a figyelmes olvasó, hogy miránk
nézve november 22-ke valódi polgári ünnep
volt. Rég vártuk azt mi, kik egy nemes czél
ufán évekig küzdénk s első zálogát a siker-
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nek e nap nyújtá . . . . A sajtóviszonyok tágu- rendítette meg a város főterét, mi a Danielik
lása s a nemzeti szellem életerősb nyilatkozása
kanonok és társai szállása előtt háromszor
is elősegítették ezt; ingerlékeny hullámzásban
Ion ismételve, így érkezek meg a tisztelgő
voltak a kedélyek és társadalom, felfokozva
sokaság a b. Eötvös József szállása elébe,
a figyelem, mit azon körülmény, hogy köz- hol — az egykori kormányzói lak előtt 3 —
gyűlésünkön a magyar Akadémia is képviselve
egy tömérdek kiterjedésű hosszúdad köralakot
lesz, és azon férfiak által, kiket az első hír
képezve, a Rákóczi-induló vérzaklató hangja
szárnyán hozott, oly magasra emelt, hogy e és sűrű É?7/É?f7-kiálItás közt m e g á l l a p o d o t t . . . .
közlekedés árja minden kedélyt magával sodort. Itt az üdvözlő beszédet Nagy Péter, gr. MikóMár 21-én gyűlni kezdettek a vidékiek; ma- hoz Tisza László intézte.
gyar díszruhába öltözött férfiakkal, régi táblaígy telt el a nap a legtisztább hazafiúi
bíró barátinkkal találkoztunk minden szállodá- örömek között, így virradt ránk november
23-ika, nagy örömek felejthetlen ünnepnapja !
ban, horgas kardok, bogiáros menték és sasA legszebb késő őszi nap volt. A város,
tollas magyar süvegek, s a mi szintoly ritka,
derült arczok lőnek láthatók, a remény sza- mint az ünnepre készülő leány tiszta, vidám
vait, önbíztatást s egyenes és bátor beszé- tekintetű. Ifjú és őszfürtű magyar férfiak,
egykori országgyűlési írnokok 4 és követek,
deket t>allt>atánk mindenfelé. 22-én . . . . az
akadémiai küldöttség érkezett meg. Vezetője királyi táblai bírák és megyei tisztviselők járb. Eötvös József akadémiai alelnök, tagok: káltak alá és fel az utczákon, kedvvel beszélDanielik János kanonok, Csengery Antal aka- getve e nap tárgyáról s fel-felidézve a múlt
démiai jegyző, Kovács Gyula a Nemzeti Mú- jó időket; deli hölgyek lőnek sűrűn láthatók,
zeumnál a természeti osztályok őre; az első tömérdek attilás egyén — ezek jobbadán
egyesületi tagok voltak — idegen arczok,
b. Bánffy Albertnél, az utolsók b. Radák Istde
a mi véreink, kiket egy évtized óta nem
vánnénál szállásoltatván el. E hírre népesülni
láttunk,
s minden önkénytelenül egyféle tarkezdettek az utczák, megélénkült a közélet,
ünnepies

színt öltött a v á r o s . . . . Minden

ajkon az ő nevük volt, mindenki őket vágyott
l á t n i . Délutáni 1 órakor felkeresték gr. Mikót,
délután meg ők fogadtak látogatásokat. Estére
ünnepélyes színházi előadás

volt rendezve.-

Nyolcz óra után nagyszerű fáklyás díszmenet
i n d u l t kettős
és széltől

sorban a tanácsháztól, közbü!

mint a tenger, hullámzott a nép,

polgárok és tisztes-osztályiak, a három tanodái i f j ú s á g s őszfürtű egykori magyar tisztviselők kezeiben lobogott közel 400 f á k l y a ;
a manet elején két roppant magyarhoni s
erdélyi zászló, ezután a városé és czéheké,
kétfelül bizonyos távolságra ismét sűrű nemzeti zászlók. A m i n t a menet elindult, „Éljen!"
1

Az elhagyott részeket pontozással jeleztük.
- Katona József Bánk-bán-\a került színre.
:i
Az ú. n. Bánffy-palota.
Ai E. M, K. RmUkkOnyvt

tott, a közgyűlési

terem felé...

A terem

éjszaki végében emelkedett helyen volt az
elnök ülése, fölötte Erdély czímere zászlókkal
körítve, körülötte a kormányzó herczegnek 5
az Akadémia küldötteinek, más városi követségeknek és legfőbb államférfiaknak készített
hely, tovább a főnemesség

padai, oldalvást

és háttérben a többi egyesületi, írói, polgári,
középnemesi tagok helye. A terem déli végében a múzeum kertje és épülete volt látható
alkalmilag festve s körfal gyanánt alkalmazva.
Az egyesületi tagok jobbára nemzeti, _ a főnemesség a legdíszesb magyar egyenruhában.
A terem déli végében a férfi hallgatóságnak
volt elkülönített helye, a karzatokon a höl-

4

Ezek a kislíövetek.
' Hg. Liechtenstein Frigyes.
11
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gyeknek, kik nagy számmal jelentek meg mindvégig a gyűléseken ; a falakat, csillárokat
kisebb nagyobb magyar és erdélyi zászlók díszítették.
Oly méltóságos komolyság kinyomatát
mutatta minden, a minőt a tudomány ez ünnepe épen megkívánt." ''

E megragadó

nyitánynak és keretnek

<'• A Budapesti Szem/e 1859-iki 7. k. 351-3.
lapjáról.

ép oly méltó folytatása volt a gróf Mikó
és báró Eötvös ünnepi beszéde s más alk a l m i nyilatkozatok, melyekben a nemzeti
újjáébredés reménye és hite fölemelő erővel szólal meg. Ez szólal meg Medgyes
Lajos ünnepi versében is, melyet a közgyűlésen a közönségnek osztogattak.'
Kozma Ferencz

' A Kolozsvári Közlöny 1859-iki 120.
nyomán, hol a vers szövege is megjelent.

Az E. M E. első ünnepi lakomája.
(Néhai Szabó Sámuel naplójából.)

z Erdélyi Múzeum-Egylet első közgyűlésének folytatása (l 859 november
23-a d. u. 3 órakor) díszes lakoma volt
ugyanott a Redut-teremben, a hol a délelőtti ünnepi ülés lefolyt. 1
A közebéden kétszáznál többen vettek
részt. Egy teríték ára 3 újforint volt, de
„a bort a mindenben előljáró gróf Mikó
adta." Emelte nagyszerűségét, hogy „minden osztály, minden rang és rend fényesen volt képviselve; legfényesebben Erdély derék arisztokratája, melynek egyik
főérdeme, hogy nem kizárólagos. Hogyan
is volna az, midőn a vagyon és születés
előnyeit oly mértékben párosítja értelmi
fensőséggel ? 2 A karzat pedig most is teli
volt ú r n ő k k e l . "
Az első pár hivatalos köszöntő után az
asztaltársaság „mintegy meetingszerűvé látszott átváltozni, politikai eszmék, forró em:i
lékezetek jöttek az ajkakra." Mohón siettek
azok, a kiknek az alkotmányos élet olyan
volt, m i n t a levegő, hogy annyi évek hallgatása után kibeszélhessék magukat s a
köszöntők sora a közélet régóta hallgató
f c r f i a i n a k a j k á n a közhangulat hű kifeje-

A

1

zőjévé lön.
„E jól rendezett s a pesti lakomáknál étel és bor tekintetében hasonlíthatl a n ú l jobb közebédnek az este vetett
' Erről kötetünk 35-36. lapján van szó,
de jelen bővebb czikkünk egy megbízható szer
t a n ú n a k a helyszínén tett megfigyeléseit és egy
idejűié« kelt feljegyzéseit adja.
«J '
- A Pesti Napló 1859 november 27-iki *
és dcczembcr 8-iki 280. sz. alapján.

1

véget." ' De bár beszélni lehetett, a köszöntők közlése az egykorú lapokban csak
kivonatosan és hiányosan történhetett
meg." Kővári László közleménye, az Erdélyi Múzeum-Egylet fennállásának 40-ik fordulóján sem nyújt a beszédekről bővebb
tudósítást. Az alábbi részletes és hű tudósítás közzététele tehát nemcsak alkalomszerű, hanem, mert Erdély újabb történetének egyik emlékezetes eseményét örökíti
meg, egyenesen szükséges.
Az akkori közviszonyok jellemzésére
idézzük emlékünkbe, hogy Dózsa Dánielnek, a Kolozsvári Közlöny szerkesztőjének megtiltotta a rendőrség, hogy a következő napokon gr. Mikó, gr. Kemény
Samu és br. Radák Istvánná ünnepi ebédéiről további tudósítást adhasson közre
és hogy az ott elhangzott beszédeket közölhesse. Nagy vizsgálatot indíttatott a
kormányzó hatalom arra is, hogy a beszédek szövegét megkaphassa. Zsákodi
Horváth Jánost, az egykori képviselőt és
főispánt négy havi internálásra ítélték
Zsákodra, a hol a forradalom után lakott J
Szász Domokos kolozsvári református lelkészt határozatlan időre Kolozsvárra internálták - - mind az itt tartott beszédekért.
Nagy hajsza folyt azért, hogy Hintz György
kolozsvári luteránus pap viharos tetszést
A Kolozsvári Közlöny 1859 november 24-iki

119. sz.
* V
szédét' •> A
<• A

ö. Nagy Péter közgyűlési megnyitó beErdélyi Múzeum 1881. évf. 114-117 1.
Pesti Napló id. 1859-iki 271. sz.
Kolozsvári Közlöny id. h.
11*
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Szabó Samu

keltett beszédét megszerezzék, de erre
csodálatosképpen senki sem emlékezett. 7
A Kolozsvári Közlönynek alább, a
naplójegyzetekkel párhuzamosan közölt tudósítása, összevetve édes atyám jegyzeteivel, még más megjegyzésekre is adna alkalmat, - - a mit az olvasó bizonyára meg is
tesz, de annyi bizonyos, hogy ilyen terjedelmes és hű feljegyzések készítése, nem volt
éppen veszélytelen dolog abban az időben.
Maguknak a naplójegyzeteknek létrejöttét megvilágítják, részben kiegészítik
azokat Szabó Sámuelnek, a ki akkor marosvásárhelyi tanár volt, egyik egykorú magánleveléből vett, következő sorok :
„November 22-én reggel 5-kor keltem
útra egy tanártársammal, estve 7-kor a
Felek tetejéről gyönyörködtünk a lobogó
fáklya-fényben, melylyel a pesti vendégeket
megtisztelték ; innen közel egy órányi idő
kell, míg a szekér kígyózva legördül a
hegyoldalon s a fáradt utas kincses Kolozsvár utczáit t a p o d h a t j a ; ekkor a fénynek,
zajnak csak hűlt helyét találtuk. . . .
7

A következő napok eseményeit illetőleg nekem olynemű szerep jutott, mint
8 év előtt a híres londoni kiállításon a
míveletlen népek terményeinek, készítményeinek a tökély magas fokára emelkedett nemzetekéi ellenében, amazoknak legfönnebb azért van beesők, hogy övék és
sajátságos az, a mit nyújtanak.
A Kazinczy-ünnepély reám lelkesítőbben hatott, mert első volt mi felrázott s
a mellszobrot körítő sugárlevelek közt —
csalódva bár -- Kegyed képe tűnt á t . . . .
Délután a karzatról néztem 3—5-ig
mikép vendégeskedik 250 fekete ember,
mert ebédjegyet nem kaphattam s hogy
el ne unjam magamat, beállottam hivatIán történetírónak, jegyeztem híven a
pohárköszöntések tartalmát."
November 22-én estve 9-kor érkeztem ide
Kolozsvárra) s egy sereg ió ismerősre találtam.
23-án i éggel 9-kor gyűltünk a nagy Redout
terembe, mely az elnöki szék felett Magyarhon és Erdély összekötött lobogóival, a mellett jobbról Erdély, balról Magyarhon egyes
színei lobogókból Erdély czímere felett díszlett. Az egészet télizöld füzér fonta körül, a
czímer alatt Hunyad- és Tordamcgyék zászlói.
Mikó megnyitó beszédére, melyben nemes
versenyt reményi a két testvér Múzeum közt,
Eötvös felel, hogy a fa, ha szétágazik is, csak
vész kell, hogy ágai egy oldalra hajoljanak,
úgy van a magyar nemzetnél is. Aztán a szabályokat olvassák fel s a nyelv meghatározásánál általános örömzaj nyilvánítja, hogy az
magyar legyen, 'de az erőltetésnek még csak
színe elkerülésére is Mikó a titkos szavazást
indítványozza.
Liechtenstein jelenlétében 383 szavazattal
mindnyájan a magyar nyelvre szavaznak.
Nagy lelkesedés.
A terem zsúfolásig telt, l O ' / j - t ő l l óráig
tartott a gyűlés.

Ezekre nézve Id. Kővári László : Az E. M. E. megnyitása 40 evvel ezelőtt; Erdélyi
1899. évf. 657—660. 1.

Múzeum

AZ E. M. E. ELSŐ ÜNNEPI LAKONÁJA

Délután 3-kor nagy ebéd ugyanazon teremben ; én a karzaton foglalok helyet s onnan
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fő czélját. Érezve ezt

ily

ünnepen

testvér-

hazánknak tudományos intézete, a 25 év óta

jegyzem a beszédek főbb eszméit, melyek itt

virágzó Tekintetes Magyar

következnek.

képviselőit ezen ünnepélyre elküldé,

érdemli

meg főleg, hogy tiszteletünk

legyen.

8

Mikó, élteti a császárt

és közvetlenül

utána Liechtenstein kormányzó herczeget, ki
az ő jobbján ült.

Liechtenstein köszönti Mikót,

németül,

de örül, hogy tolmácsolhatja így is az ő elismerését oly férfi iránt, ki hónának annyi szép
Mikó : Poharat emelek a hazáért és annak
hon szerelmében és szolgálatában fáradnak.
tekintem

ezek

munkásságát

jelenben,

m i n t s z u n n y a d ó magvakat, melyek őszszel földbe
szórva, csak a tavaszt

várják,

hogy

életre

ébredjenek. A nemzet életereje a terhes időkben próbára van téve, soha sem volt nagyobb
szükség íróink méltánylására, pártolására, mint
most. Mikor ezt tesszük, hazánk elébe emelünk megtörhetlen védfalat. Hangoztassuk egy
szájjal,

hogy

Azon Akadémia, honnan számos halhatatlan
csillagként tündöklők s a

a haza

és

annak

jeles

írói

éljenek !l l
Id. Teleki Domokos: A mai nap a tudomány és nemzetiség ünnepe.
közés ! Ugyanazon

Mily

összeüt-

fogalomban hogyan fér-

het meg a kettő ? Úgy hiszem, érezzük mindn y á j a n , hogy tudományosságunk a haza szerelmében, nemzetiségünk védelmében

találja

s

Délután 3 órakor vette kezdetét a lakoma; melyben kormányzó herczeg ő Magassága is részt vett. Legelőbb is gr. Mikó Imre
Ő Nagyméltósága Erdély nagy fejedelmeért Császári és Királyi Ő Felségeért, kit a felállott
230 számra menő közönség háromszorosan eljenzett.
0
Most ugyan a nemes gróf Liechtenstein
kormányzó herczeg ő Magasságát éltette ; visszhangot keltve a közönségben.
10
Ekkor a kormányzó t>erczeg állott fel és
elnézést kérve, hogy a magyar nyelvet nem bírván, németül monda szíves felköszöntést gróf Mikó
Imre Ő Nagyméltóságáért, mint ki oly nagy e

nemzeti

beléletre

tevékenyen hatók. (A küldöttek négyen felállanak.) Csak oly intézmények állandók, melyek
hazánk múltjában és jellemében találják alapj u k a t ; ily intézménynek

10

sokat küzdött, sokat szenvedett íróiért, kik a
Úgy

tárgya

mely

emlékű férfiak léptek ki, a külföld előtt fényes

9

mentve magát, hogy nem tud jól magyarul,

áldozatot tett.

Akadémia,

kell tekintenünk a

M. Akadémiát.
Kidőltek egyes régi oszlopai, de a
maradottak kitartással
a mit lehetett

s

működve,

megtarták

meg-

megmentek

hazánk

méltó

helyét a mívelt népek közt. Mily úton és mi
által tévé ezt a M. Akadémia ? Úgy és
által, hogy lelkűnkhöz forrva,
érzeményben

az-

ezen intézet

mindig köztünk és bennünk volt,

de köztünk van most képviselői által is, kik
eljövének, hogy zsenge intézetünk
nek letételét a tudományos
szeretet világánál

és

alapkövé-

tiszta

haza-

küldöttek a

lelkes

megüljék.

Vigyétek meg tisztelt

ünnepnek hírét és Erdélynek üdvözletét amaz
intézetnek, melyet

hogy

isten

örökre virá-

goztasson, általam minden hazafi

kívánja ! 1 2

Danielik János : A M. T. Akadémia Erdélyt lélekben mindig érdekkel,
vel kisérte, ma

rokonszenv-

azonban általunk, küldöttei

kitartó buzgalommal s áldozatokkal vitte érvényre
Múzeumunk ügyét.
11
Ezen perczen túl a lakoma mintegy meetingszerűvé látszott átváltozni, politikai eszmék, forró
emlékezetek jöttek az ajkakra ; gr. Mikó egy fönséges költészeti képben állítá elé az elvete'tt magv
sorsát, mely a viharok közt is kinő s felvirágzik,
s éltette a nemzeti irodalmat.
12 Gróf Teleki Domokos kiemelve, hogy oly
ünnepet ülünk, melynek czélja a nemzetiség
felvirágzása, éltette az akadémiát, mely korunk
legnagyobb férfiait adta; s e mellett nemzeti
míveltségünkön a legerősebb lendületet adá, éltette egyszersmind az akadémia jelenlevő tagjait.
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által, üdvözli annak megnyíló Múzeumát. Úgy
tekintem én az ily intézményeket, mint a
tudomány kincstárait, a haza iránti vonzalom képviselőit; nemzeti oklevelek ezek, melyekkel büszkén léphetünk a mívelt v i l á g
elébe. Ily nemzetet a mívelt külföld megtámadáskor véd, szenvedései közt szeret és ha
meghal, megsíratja vagy föltámasztja.
Erdély, melyet hű, jó hazafiak, szép h ö l gyek koszorúja, változatos termények, földjében rejlő gazdagság ékesítnek, ily ünnepélyek által méltóvá teszi magát a külföld becsú'Iésére. A M. Akadémia nevében kívánom,
Isten áldja m a g Erdélyi és ennek Széchenyijét : gr. Mikó Imrét. 1 3
Idősb Bethlen János : Nagy Péter uram,
szállók az Úrra ! Csak mívelt lelkű egyén
á l l h a t bátran és eredménynyel a vészek elébe,
így van ez a nemzeteknél i s ! Csak ily nemzet tűnik fel nagyobbnak kiállóit vészek után
s ha küzdései közt meghal, ellensége is tisztelettel említi. Ha szintén a két magyar haza
külsőleg el van is szakadva, szellemi egységünket semmi jog és hatalom meg nem gátolhatja. Mert ha árokkal, vagy ha tehetné, chinai fallal környezne is valamely országot,
annak minden egyes polgára mellé kémet,
minden kém mellé egy őrt tenne is, a szellem szabad röptét, a gondolatot, meg nem
ölhetné ! E mai nap, melyen először mondh a t j u k , hogy Múzeumunk van, zálog a jövőre nézve ; oly népnek, mely ezt létrehozd,
élnie kell. Adja Isten, hogy m ú z e u m u n k a
m. akadémiával egyesülve, édes kedves nemzetünk felvirágzására dolgozzék, hasson. E
kicsiny kezdetet áldja meg Isten oly siker-

13

Danielik János kanonok ő Nagysága, kit a
lapok aranyszájának - - s mi látjuk, hogy méltán — neveztek, szép felköszöntésben kiemelte,
hogy a múzeum kincsei megannyi nemzeti oklevelek, melyekkel a nemzet a világ elébe lépik s
míveltsége által tiszteletet követelve, rokonszenvet kelf virágzása által más népekben s ha tán

rel, hogy november 23-ika a nemzet életében százados ünneppé váljék.
Tartsa meg isten örökre a két testvérintézetet, melyek valódi egyesülésének el
kell következni, adjon a hazának m i n d i g oly
f i á k a t , kik hasonló áldozatokat hozzanak.
Az Erdélyi Múzeum és annak alapítói
éljenek! "
Br. Bánffy Albert : E hazának szétszórt
fiai egy nagy közös ünnepélyre gyűltek öszve.
A múltnak emlékei a jelenben fentartva, egy
szebb jövőnek csiráit hordják magukban,
dicső múltunk utolsó törvényes eszméjének,
a két haza testvéri egyesülésének
ünnepét
ülve ma, megőrizzük azt a jövő számára.
Jelen szétválásunk csak szilárdítja ragaszkodásunkat, hogy annál tisztúltabban vigyük át
azt a jövőbe.
A felvirradó kor vért nem kér, csak hazád
hű szerelmét !
A múltnak r o m j a i közt j á r k á l v a , a tudomány hirdetői közt mindig ott t a l á l j u k a hitnek
apostolait, tőlük tanultuk a terhes időkben a
türelmet és a haza szerelmét. Hajdani nagyságunk egyedüli törvényes emlékei az egyházi
méltóságban vannak jelenleg egyesülve, kérjük
ennek képviselőit, hogy a j o b b jövő reményét
tartsák meg bennünk jelen megpróbáltatásunk
n a p j a i b a n is. A hitnek, hazaszeretetnek és
reménynek ily apostolát t i s z t e l j ü k mi Bartakovics Béla egri érsek ő Excellencziájában
(Kitörő hosszas É l j e n ) ; őszintén f á j l a l j u k ,
hogy köztünk nem lehet. K é r j ü k meg Danielik
kanonok ő Nagyságát, hogy tolmácsolja nála
ezen érzelmet, ä jelen nem léte fölötti fájdalmat.

el kellene buknia is — részvétet sírja felett.
Felemlíté a szónok Erdély dús kincseit a természetben és emberekben, magasztalva említc honleányait, éltette az egylet tagjait és Erdély Széchenyijét : gr. Mikót.
11
Gróf Bethlen János a múzeumért és alapítókért.
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A hitben türelem, a hazaszeretetben álÓhajtjuk, hogy éljen és maradjon meg
dozókészség, a reménységben kitartás legyen
köztünk szelleme gyermekeiben, utódaiban
lfi
és maradjon mi közöttünk ! (Hosszas éljen.) mindörökre !
Indítványozza, hogy ezen üdvözlet érsek
Betfylen Farkas Mikesre száll: Méltóságod
ő Excellentiájának távíratoztassék. (Elfogad- oly szerencsés, hogy barátjai közé számítja
azon embert, kinek említésénél elveszített,
tatik és megtörténik.) lr>
siratott
alkotmányunk jut eszünkbe, e közTisza László: Gyulai Pál uram, szállók
tiszteletű férfi 25 év óta, ha nyíltan nem teheté,
az Úrra !
A mai nap történelmünknek egyik leg- titkon is mindig vezetett s kit azért is méltán
nevezetesebb lapjára van bejegyezve. Még tisztelünk, mert ha akaratja nem mindig telszeptemberben leérkezett ugyan múzeumunk jesült is, hozzánk engedékeny vala.
Nevével nagy eszmék vannak kapcsolatmegerősítése, de el nem háríthatott akadályok miatt megnyitása mostanig késett, örö- ban ; 11 év előtt, midőn e terem még szent
vala, ő monda ki ama legszebb szót, mely
münk felette annál hangosabb.
E nemzeti ünnepnek még emlékezetesebbé minket most is fölemel, fentart. Mondjuk el
tételére leküldé a Magyar Akadémia is kép- az ő vígasztalására, hogy ha nem vezethet is
viselőit, közte saját alelnökét, b. Eötvös Jó- a régi pályán, e 1 ^ keserű év ránk nézve idves
zsefet, kiért e lelkes társaság nevében poha- leczke volt, mert megtanultuk, hogy csak úgy
rat emelek. (Zajos éljen !) Nem tudom, mi élhetünk, ha egyek, egyetértők vagyunk.
Éltesse az isten b. Kemény Ferenczet s
szép tulajdont, tehetséget emeljek ki, tisztelengedje meg, hogy ama régi helyet (rámutat
jek i n k á b b benne ? Az elragadó szónokot, a
a volt statuum praesidensi helyre) nem somélytudományú államférfit, a kitűnő tudóst,
kára újra elfoglalhassa."
az érzelmeket lélektanilag híven festő regényScfymalzer Ignácz : A szenvedések pohara
írót, gyöngéd lyrikust, vagy az igaz magyar
e két országra nézve csordultig telt, hogy
hazafit, jó barátot, szerető családapát.
hullassak én egy örömkönnyet is bele, nem
Mindezeket összefoglalva, koszorút fonok
bánom, ha ki is ömlik.
belőle s úgy teszem fejére. Éltetem b. Eötvös
Ha a szenvedések elválasztanak egymásJózsefben a tettre kész honfit, az embert, ki
tól, az öröm és boldogság a mai napon egyeszívességével, nyájasságával rövid idő alatt
sítenek. Vigye el a Szamos és Maros ezen
m i n d n y á j u n k a t elhajolt. Éltetem, mint a kiörömöt a Dunába és Tiszába, hogy visszhanrályhágóntúli Magyarhon képviselőjét, a testgozzék Magyarhon téréin.
vért, ki az úti fáradalmak, hideg daczára idejött,
Míg California föl nem volt fedezve, Erhogy meleg ölelésével szíveinket is felmeledély volt Európa Peruja, ma szellemi kincsekg'tse, az ő emléke :
ben vált azzá, mert szellemi bányát nyit meg.
Üdvözlöm azon férfit, gr. Mikó Imrét, ki
Közöttünk él, míg a kicsiny Szamosnak habtükö|rén egy honfi szem pihen
az ész fáklyáját itt most meggyújtá s gyéMagyar lakik a parton s e hazának csak egy rom- mántkapocscsá vált a múlt és jövő közt"; míg
llatlan gyermeke leszen.
'•' Bdnffy Albert báró úr megható felköszöntést monda Bartakovics Béla érsek ó Nagymeltóságára, kit Erdély oly óhajtva várt. Oh hon
kiáltó fel a szónok, a hon újra kéri szived
nem vért, hanem lelkesedést és kitartást s
teljünk neki.

16 Tisza László kedves előadással emelte ki
b. Eötvös sokoldalú lelki szellemi tulajdonait s
reá ürítettünk poharat.
n Gr. Betgen Farkas egy mindnyájunk szívében visszhangzott köszöntésben idvezelte br.
Kemény Ferenczet.
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ily napok tűnnek fel hazánk egén, bátran elmondhatjuk, hogy ha vagyonilag nemzetünk
18

szegény is, akaratban gazdagok vagyunk.
Gr. Kemény Sámuel : Bárha f á j d a l m a s a n
esik, hogy Bartakovics érsek ő Excellentiája
nem jött el, vígasztal az, hogy ugyanazon
egyházmegyének egyik jeles kanonoka, Mélt.
Danielik János úr megjelent k ö z t ü n k . Azon
Méltóságos úr, ki egyéb tetteit, műveit mellőzve, közelebbről is a Szent-lstván-Társulat
gyűlésén tartott beszédében 1!) oly szép jelét
adá annak, mennyire érzi és gyakorolja a vallásos türelmet. (Idéz pár jobb helyet azon
20

beszédből.)
„A kath. egyház azon benső óhajtást táplálja
ugyan, bárha minden keresztények, sőt minden
emberek az ő hitvallásában egyesülnének s aggódik azokon, kik az ő anyai kebelén kívül találtatnak, miután azon erős meggyőződésben él,
hogy nincsen csak egy kinyilatkoztatott igazság,
s ennek teljes birtokában csak egyedül ó van.
Mindamellett minden kath. ember ismeri a szeretet törvényét, senkit nem keserítni, senkinek
olyasmit nem tenni, mit ő magának nem óhajtana, hogy neki tegyenek mások. Ennélfogva
ő a más hiten levők jogait is tiszteletben
tartja, nekik őszintén jót kíván és ahol csak
lehet, jót tenni törekszik. Ó minden, az államra
nézve veszélyteleneknek elismert, ilyenekül bevett vagy csak tűrt vallásfelekezeteket is nyugodtan hagyja, hogy elveik szerint éljenek és cselekedjenek . ..
A kath. állam hitéhezi minden ragaszkodása
mellett is, bizonyára más v a l l á s ú a k n a k is szolgáltathat igazságot, s ezt annál határozottabban
teendi, mennél lelkiismeretesebben ragaszkodik
saját hite rendelvényeihez; ennélfogva nekünk
ls

Scbmalzer Ignácz prépost Nagy-Bánya részéróli küldöttség elnöke, egy tüzes és kedves előadású szónok, Erdély első fiát, a ki mint gyémánt
kapocs áll a jelen és múlt közt — gr. Mikót éltette.
10
A Szent-lstván-Társulat 1859 november 10-iki
közgyűlésén Danielik, a társulat alelnöke, tartott
megnyitó beszédet, mely jelentékenyebb részében a Magyar Encyklopaedia kiadása alkalmából a társulat ellen hangoztatott vádak erőteljes, felvilágosult szellemű visszautasítását tartalmazta. (Sz. P.)
20

Az említett beszédnek nevezetesebb részei

katholikusoknak épen nincsen semmikép is ellenünkre, ha a protestáns felekezetek jogai is minden rövidség nélkül elismertetnek . . .
Nincsen oly jelentéktelen erkölcsi erő, melyre
nemzeti létünknek szüksége nem volna, s úgy
azokat a helyett, hogy megosszuk, egyesítni törekedni nem kellene."
Bárcsak e kitűnő szavak itt köztünk, Er1
délyben is visszhangra találnának."
Gyárfás Domokos: Örülök, hogy ily lelkesülést látok a közügyek bajnokai iránt. Kívánom, hogy ezen érzelem ne csak a jelen
ügyre és alkalomra szorítkozzék, hanem jövőre is tevékeny legyen s legközelebbről a
Magyar Színház állapotát tegye olyanná,
milyet megérdemel. 22
Nagy Péter : Azon fa, melynek kertésze a
Magyar Akadémia, a tudomány szép f á j a ,
egyes ágai a tudományok különböző nemeit
képviselik. A d j a Isten, hogy a fa minél mélyebb
gyökeret verjen a nemzet kebelében, kedélyében s hogy ne csak l o m b j a i növekedjenek,
hanem virágainak és gyümölcseinek is örülhessünk.
Az irodalom tudományos része azon gyümölcs, mellyel a lélek táplálkozik, de e gyümölcs magva kemény s ki beleharap, gyakran
beletörik a f o g a ; évekig

hasztalanul fárad,

míg elismerést, részvétet vívhat ki.
A komoly tudományok f á r a d h a t l a n

nap-

számosát tiszteljük mi Csengeri A n t a l b a n közöttünk. Bárha szívemből óhajtom

fáradozá-

sának sikerét azon a téren, melyen most működik, még i n k á b b óhajtom, hogy nemsokára
híven megjelentek a Pesti Napló 1859 november
11-iki 257. számában. Szabó Sámuel naplójában
az itt közölt idézetek nincsenek meg. de aligha
tévedünk abban, hogy éppen az ide pótolt részeket idézte a szónok is. (Sz. P.)
31
Gr. Kemény Sámuel Danielikct éltetve,
hivatkozott a Szent-lstván-Társulat közelebbi gyűlésében a protestánsok irányában tett keresztyéni
nyilatkozataira, s kívánta, hogy ezek a Királyhágón
innen is visszhangra találjanak.
:
- Gyárfás Domokos a Nemzeti Színház jövőjére köszöntött.
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ismét azon pályán üdvözölhessük, melyen
egykor jeleseink közt láttuk őt állani. 2 3
Gyulai Pál : Midőn a két hazában egy
nézet, egy hang uralkodik, miként a szívnek
két kamráját ugyanazon vér járja meg, közöttünk ül, mint a testvér-Múzeum képviselője, hazánk kitűnő botanikusa és geológusa
Kovács Gyula, érette emelek poharat. Benne
a két hon érzületét azért is egyesülve képzelhetjük, mert Erdély szülte s közvetlenül
Magyarhonnak szolgál. Tartsa meg Isten e
közérzületet s érlelje valósággá." 4
Gr. Betfylen János, Mikóhoz : Tizedek előtt,
mikor e nemzet nem az volt, a mi most, lelkileg tespedt, a fensőbb körök szégyeneltek
magyarul beszélni, egy férfi jelent meg köztünk erős logikájával, még erősebb akaratával és metsző gúnynyal fölrázta az aluszékonyakat álomkórságukból.
Említsem-e nevét ? Úgy is mindenki tudja,
e férfi gr. Széchenyi István. Lelke annyira
összeforrt nemzetével, hogy mikor az elesett
s pusztulás fenyegeté, kétségbeesett ő is;
most újra éledni kezd ; adja Isten, hogy szeretett nemzetünk napról-napra erősödjék, hogy
élhessen soká gr. Széchenyi is! (Tartós zajos
Éljen.) -*
Brassói Sámuel e megemlékezés távíratoztatását kívánja. (Megtörtént.)
Gyárfás Domokos: Felköszöntöm e nemes
várost, mely kebelében oly vendégszeretőleg
fogadott, melynek polgárai a közjó, a haza ügye
iránt oly lelkesen, melegen éreznek. Isten védje
és virágoztassa Kolozsvár városát és polgárait."
Zsákodi Horváth János: Tizenegy éve
múlt, hogy közhelyen nem szónokoltam, untig
23

Nagy Péter jelképül egy fát vett fel, a
melyhez hasonlítá az irodalmat, gyümölcséül a
tudományos irányt jelölte, mint ennek egyik vezetőjét, éltette Csengerií, kívánván azonban, hogy
nemsokára előbbi terére - a publicistikára mehessen át.
'" Gyulai Pál Kovács Gyuláért, a testver
magyar-múzeum őréért.
Az E. M. E. Emltkkilnyve
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elég, hogy valaki a beszédtől elszokjék. Úgy
képzelem a nemzetet, mint egy újonczot, kit
besoroznak, elvisznek messzeföldre, ott kiszolgálja becsületesen a kapitulácziót s 1 0 év múlva
jelenti magát a kapitánynál, így szólván :
„Kapitány uram, adja ki már azt az obsitot, csekély kis gazdaságom van otthon,
magam szeretném kezelni, mert a mostani kezelőkkel nem vagyok megelégedve." Csak viseld
jól magadat, fiam — felel a kapitány — várj
még egy keveset, majd meglesz az obsit is !
A magyar nemzet is már kiszolgált katona,
szeretné maga kezelni ügyeit (meghúzzák kaputját, hogy mérsékelje magát) s még kapitányunk sincs, kitől hazakéredzhetnénk !
És e 10 év a nemzet életében még sem
veszett el hasztalanul, virágzó iskolákat, színházat, gazdasági egyletet alapítánk.
A múzeum eszméje is élt, birtoka megvolt, de 8—9 év előtt nem volt mibe költöztessük. Sok becses történelmi emléket, hagyományos kincset semmisített meg az idő,
mert nem mondhattuk: Küldjétek ide, egyesítsétek itt. Ezután lesz.
Áldja meg isten gr. Mikó Imrét ki áldozatkészségével ezt lehetségessé tette s éltesse
sokáig. 2 '
Bethlen Farkas: Mit teszünk, a közös
hazáért tesszük; e két haza egymásban és
egymásért kell, hogy éljen. Mint azon összenőtt ikertestvérek, kik közül, ha egyik meghalt, utána veszett a másik is, sorsuk egymásba van nőve.
Ily közös ünnepélyre küldé el a lelkes
Nagy-Bánya fiait, áldja meg Isten e hazafi
érzésű küldötteket! 2 Ö (Éljen.)
25 Bethlen János gróf Széchenyiért. •
26 Gyárfás Domokos Kolozsvárért és lelkes
polgáraiért.
27 Horvát/) János, Fehérmegye egykori képviselője egy jól találó példázatban feste hazánk
óhajtásait.
s« Betblen Farkas gróf Nagy-Bánya küldöttjeire monda szép felköszöntést.
12
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múlt

l a p j a i r a sok igaz tanulság is van f e l j e g y e z v e

midőn Magyarhon polgá-

t a n u l j u n k belőle annyit, hogy ha az említett

B. Eötvös József : A nem régen
szomorú időkben,
rainak

fensőbb

rétegeiben a drága

nyelv idegenné vált, ezen árva

nemzeti

lélek Erdély

hölgyeinek ajkára menekült. Mondjunk ezen
alkalommal is h a z a f i a s köszönetet érette s éltessük Erdély lelkes h ö l g y e i t !

mit őseink hajdan fegyverrel vívtak ki s nem
leend vész,

mi azt tőlünk elragadja

Iszom ezen elvek diadaláért ! '

többé.

iu

Tisza László'" gróf Mikes Jánoshoz : A

20

B. Kemény István : E nemzet sokáig remény nélkül küzdve,

elvek szerint élünk, békés úton érjük el azt,

a kétségbeesés

szélén

múlt, jelen és jövőt nem festem, csak e három
kor fiai közül egyért Erdély ifjúságáért, a jövő

állott. Elvonult felettünk a 48—49-iki év ziva-

kezességeért

tara s tíz év

terebély oszlopai közül közöttünk ? A magyar

folytán

még

is egy

kevés új

erőt nyerénk. A török és mongol pusztítások

iszom.

Hányan vannak a múlt

nyavalya, a búskomorság

ragadá el őket.

hazát, de

Boldogok vagytok t i ! A múlt kor f i a i Sisi-

őseink pár tízed múlva mindig feléledének s

phusok voltak, a jelenkoréi mint a Mahomed

még czudar szomszédjaikat is védelmezik, kik

koporsója : lebegnek. I f j a k ! Szokásuk volt elő-

a

deinknek avval bocsátani az életbe

többször, sivataggá

veszély

tevék

n a p j a i b a n jóért

már e

rosszal

fizettek ;

erejűket az alkotmányos életből merítek. Illett
ránk akkor, hogy ha a nép jó kedvében van,
Most titkos ellenség támadt bennünk ; látszívünkhöz

közeledni

s nem védhetjük

magunkat ellene ; a honfi álmatlan éjeket tölt
Én aggodalmaim közt egy Agendát készí-

gyont,
minden

magyar

tűrjön

legyen jó gazda,

méltósággal.
gyűjtsön

szerint s őrizze

a

lelki erőt.

A nemzet

szerezzétek

meg, jövő

emberei.

teljességében

a nap eljő, a d d i g

őrizzétek híven a jövő eszményeit! ')2
zetek

életében is néha

terhes

idők, nehéz

va-

perczek teszik próbára az életerőt, de a meg-

3. Á p o l j a

próbáltatás n a p j a i t is hálás indulattal kell fo-

tudományokat tehetsége

gadni s a küzdésben ki nem fáradni. Midőn

így a nemzet is erősödik.
magyar

ez szerez

B. Jósika Lajos: Miként egyesek, úgy nem-

tek, mely így hangzik :
l . Minden

tevékenyek,

lehet vagyonos, de szegény lelki erőben; ezt
Az idők

ágyában s aggódva gondol a jövőre.

2. M i n d e n k i

apádnál."

A múlt b a j a i megvannak, egyesek bújától
nem lesz erőssé a nemzet, legyetek azért ti

ellenségét behunyt szemmel is leveri.
juk

keiket : „Jobb ember légy

gyerme-

meg

ezáltal a

fényt,

mely

vihar készül, a l á t h a t á r r a szomorú

fellegek

setét éjjelét világítja, mert jöhet még nagyobb

gyűlnek,

setétség is, hol nagy szüksége lesz rá.

rohanó ár vetésünket, f á r a d o z á s u n k g y ü m ö l -

A papir türelmes valami, mindent rá lehet

villámok

czikáznak, h u l l a n a k

cseit elgázolja, fákat szaggat ki ;

ilyenkor a

arra írni, azt is ráírták már, hogy a magyar-

gyenge ember zúgolódik h a j l é k á b a n ,

nak zenéje sincs,

ellen panaszra

nekünk

pedig nincs úgy.

úgynevezett

históriánk is,

De van
melynek

B. Eötvös Erdély hölgyeire, mit a karzatbán nagyszámmal jelen volt hölgyek szívélyes
bókokkal fogadtak.
B. Kemény István egy megható felköszönles után elmondá Agendáját: 1. Minden magyar
tűrje mindig nemzete sorsát méltósággal: 2. Minden magyar legyen jó gazda, mert az egyén vagyona a nemzet vagyona; 3. Minden magyar ápolja

nyitja

száját.

s n

az ég

Pedig a szün-

telen napfény égető melegével u t o l j á r a mina tudományokat, hogy balsors közt ezáltal védje
meg nemzetét.
11
Ez a beszéd nem volt a Naplóba rendcsen
bevezetve. Külön lapra írott futólagos, töredékes
jegyzetből kellett összeállítani. (Sz. P.J
« Tisza László Erdély jövője kezességéért,
az ifjúságért.

AZ E. M. E. ELSŐ ÜNNEPI LAKOMÁJA

dent kopárrá tesz, elszárít, hol tavak hullámzottak, tespedő mocsárokat támaszt,

melyek

kigőzölgése e léget ragályos anyaggal tölti meg.
Az erős ember fájlalja

ugyan a szenve-

dett kárt, veszteséget, de megtekinti a dolog
másik

oldalát is, a vihart szükségesnek ta-

lálja a légkör tisztítására,

ragályos

anyagok

elszélesztésére ; a kidőlt vén fákat sajnálattal
nézi, de ...

ezek egy része úgy is önként ki-

száradt volna. A hegyekről leomlott iszap megtermékenyíti a földet s tápot, erőt visz az új
növény számára, hogy az később a folytonos
napfény hatását is kiállja. Ne bízzuk el magunkat, de ne is csüggedjünk !
Nemzetünk életében is ity vihart éltünk
meg,
Európa

11 év óta a hazát sok nyomor érte,
láthatárán is újra

készül j

nyomor egy szép gyümölcsöt,

a közös

az egyetértés

gyümölcsét terme nálunk. A Múzeum eszméje
nemzeti életünkben egy fényes ritka kő volt,
melyet

nem

mindenki ismert, de mindenki

közös erővel küzdött létrehozásáért.
Egyesült erő tesz nagyot, ez fejedelmünk
jelszava is, legyen a miénk egyetértés és kitartás ! - - Ne taszítsuk el azokat is magunktól, kik eddig távol állottak tőlünk, a tőlünk
idegenkedők is simulnak hozzánk, ha magunkhoz emeljük őket."3
Nagy Péter: Az eszmék emberekben képviselvék. A mai napon, midőn a Múzeum létrejöttét

ünnepeljük,

meg

kell emlékeznünk

arról is, ki ezen eszmének először adott életet hazafias ajánlatával,

midőn szép

gyűjte-

ményeit, könyvtárát a leendő Múzeumnak felajánlá.
E f é r f i nemzeti fejedelmeink utóda, azon
fejedelmeinké, kiknek vezéreszméje volt: Jobb
M B. Jósika Lajos nagyszerű felköszöntésben éltette az egyetértést és kitartást.
•14 Nagy Péter éltet egy férfiút, ki ama
delmek ivadéka, kiknek jelszaw* volt „Jobb adni,
mint venni", éltette gr. fauény Sámuelt.
••<•• Hin tg lutheránus Jelkész úr kiemelte, hogy
mindamellett, hogy télwn, most egybeesés gyü-
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adni, mint venni. E jelszót megtartá gróf
Kemény Sámuel is (Éljen), kinek ha Isten
megadá azon szép örömöt, hogy mai napon
a Múzeum születését ünnepelje, adja

meg

azon még szebbet is, hogy ennek idves hatását láthassa ! 34
Hintz György (kolozsvári szász pap):
Mindamellett is, hogy a tél közeledik, mai
napon mi egy szép fát ültetünk : a civilizátio
fáját. Adja Isten, hogy ezen égi fa hazánk
földjében erős gyökeret verjen, öntöztetve a
polgári és vallásos szabadság nedvétől. S ezt
ne csak a nemzetiségűket imádva szerető
magyarok ápolják, hanem a többi mellette élő
nemzetek is, átlátva a múltban félrevezetés
miatt eredéit tévedéseiket (Viharos Éljen.)
Sokáig éljenek a magyarok, valamint a vélek
jó egyetértésben élő egyhonban lakó nemzetek is! 3 5
Gr. Kemény Sámuel rövid beszédben élteti Deák Ferenczet.' i6
Brossai Sámuel: Mint jelenleg nyelvészettel foglalkozó szükségesnek látom megemlítni,
hogy tisztelt elnökünk mai megnyitó beszédében a M. Akadémiával leendő versenyzést
érintve, nem versengést

értett

rajta.

Azon

szép beszédek után, melyben igen nagy része
van aristrokracziánknak — mely nálunk nemcsak születés,

hanem egyszersmind észaris-

tokraczia is — én mint demokrata, demokratikus szellemben akarok beszélni.
Ügy jártunk, mint az az ember, ki egy pohár
bort megivott s akkor monda társának : Tölts
még egyet, mert elfeledtem megkóstolni. Sok
mindenért emeltünk ma poharat, de elfeledtük éltetni a testvér magyarhoni Múzeumot,
éppen saját Múzeumunk megnyitása napján.
mölcsfát ültetünk, mely adja Isten, hogy a béke
és a polgári és vallásos szabadság viránya felett
terjessze szét lombjait. Éljen az általam imádva
szeretett magyar nemzet, de éljenek a többi nemzetek is. Éljenek a haza minden népei, kik most
jó egyetértésben vannak.
só Gr. Kemény Sámuel Deák perenczért.
12*
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A magyar Múzeum iránt a közönség azon
nézeten van, hogy nem tette még meg a hazáért, a mit kellett volna, ennek azonban bizo-

A lefolyt 11 év háromszoros s ú l y l y a l ne-

nyos okai vannak. (Valaki k é r d i : Mi az?)
Felelet: Tessék utánajárni, itt nem mondom
meg.
Azt kívánom, hogy a magyar Múzeum ezen
nyűgeiből m e n e k ü l j ö n ki s keletkező Múzeumunkkal nemes versenyre buzduljon.'' 1
Szász Domokos : Ha egy fának ágait letördeli a v i h a r , azok, melyek a kerítésen belől esnek, még kihajthatnak a kertész ápoló

hezült ránk, megtanulhattuk az egyetértés
becsét s a régi félreértések káros voltát a
haza nemzetei közt. Én ezek testvéri egyesítéseért emele'.s egyszersmind poharat, felejtsük el a mi történt, ne t u d j u k , ki mivel bántott
meg. Éljünk, mint testvérek egymás mellett
s közös jelszavunk legyen: Éljen atyaza!'''*
Mihályi Károly (nagyenyedi pap és tanár,
sajátkezűleg írta le nekem) : Mindezek után
mondjunk imát, e történelmi emlékezetességű
nap zárimáját :

keze közt, a kerítésen — értem a Kárpátokat - k í v ü l röpítettek keleten, nyugaton elhervadnak, fonnyadnak. Könnyek folynak a
távollevők szemeiből, midőn a hazai földre

És te legfőbb nemzet-pásztor mennyben,
Kitől kel szívekben szent meleg.
Ki vezérled néped jó ösvényben
S embert ember által áldasz meg,

emlékeznek, emlékezzünk meg mi is róluk :
poharat ürítek a bujdosó (Kemény István szerint csángó) magyarokért !
Kemény Samu a hazát és nemzetet

él-

teti. (Ez felesleges !)
Bethlen Farkas Pagetfyez (miközben Liecl)tenstein elment a teremből s a közönség egy
része oszlani kezd, érezve, hogy a mi történt,
elég): Méltóságod, mint angol polgár, egy nagy
nemzetnek fia, tudja mennyit ér egy jó ta-

Áldd meg, áldd meg, kik jövő áldásid
Magvait f ö l d ü n k b e n elvetek ;
Add. legyünk mind többen hű munkásid
S mind jobb-jobb a később nemzedék ;
Országoljon köztünk ész hatalma
És erők közt békés sulyegyen
Igazság, szeretet b i r o d a l m a
Fönnebb, lennebb, künncbb terjedjen !
Úgy lesz, mert te mondod „Úgy legyen" !
Ezután

még Pataki Józsi

szalmázik az

asztalra

a nap feljön, foglalhassa ő újra el régi helyét.

a nemzetek közt a lelki tulajdonokat felosztá.

Addig is tanítsa meg az ifjakat, hogy túl-

Végül a Rákóczi-induló h a n g j a i közt osz-

buzgóságukban a sorompót át ne hágják, mely

állva s emlegeti

az érzést,

nácsadó, vezető. Ily férfit tisztelünk mi i f j a b b i k
gr. Teleki Domokosban. Adja Isten, hogy ha

magyarnak

mely a

osztályrészül jutott, midőn Isten

lik el a társaság este hat óra után.

sokszor sírba viszen ; kemény szikláról a golyó
visszapattan és a lövőt sérti

meg.

Ne féljen az i f j ú kimondani, hogy hazáját

Estve Sárkánynál™ van összegyűlve a tanári kar s én ott e beszédek egy részét is-

szereti, de tartózkodjék a veszélyes tárgyak
érintésétől, nehogy önmagának ártson.

métlem.

'' Brossai a magyarhoni Múzeumért.
Gr. Bethlen Farkas Paget János úrért.
Herczeg Ő Magassága végig részt vett a lakomán,
hol a magyar szokó« nyíltságával s őszinteségé-

vei monda ki sok mindent abból, a mi szíven
feküdt.
» Sárkány Ferencz ref. kollégiumi tanár,
(Sz. P.)
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Visszaemlékezések 1859-re.
niszteri osztálytanácsos és a Magyar Tud.
Akadémia rendes tagja. A híres TörökQ á l f f y - H o r v á t h - f éle összeesküvés gyanúja
hangoztatni, a dalt sehogy.
Szomorú idő volt az, melyről az újabb alatt húsz éves korában a református kolnemzedéknek még halvány fogalma sem légiumban sok mással együtt fogták el
lehet, noha történetét ismerheti és tud- 1852-ben. Egyideig a marósvásárhelyi várhatja. Három esemény jut eszembe, há- ban, azután Gyulafehérváron és végül Josefrom sugár, mely arról a komor égről még stadban tartották, miután 12 esztendei várfogságra Ítélték.
ma is vidáman röppen felém.
A nemzet Erzsébet királynénak tulaj*
donította, hogy 1857 nyarán a mi sokat
A vármegyék és a székelyszékek ne- siratott drága rabjaink kegyelmet nyertek.
Jól emlékezem kis gyermekkoromból,
messége, honoráczior osztálya visszavohogy
micsoda bűbájos örvendező hangun u l t otthonába ; hivatalt nem vállalhatott,
lat
töltötte
el boldogult szülőimet és
mert akkor a hazafiatlanság vádja érte;
eöész
családunkat,
mikor Jenéi József
&
mivel pedig a közép- és kisbirtokok jövedelme
tekintettel a jobbágyságnak (később alkirálybíró és országgyűlési képviselő) meghozta a boldogító hírt, hogy
minden átmenet nélkül történt felszabaFarkas bátyám meg a többi rab, néhány
dulására - - nem volt elég a családfennap múlva hazaérkezik. A többi közül ma
tartásra, gyermeknevelésre: már akkor
már egyedül Molnár Józsefről, a 86 éves,
kezdődtek a birtokoknak apró részletekjó kedélyü, derék aggastyánról, a 48-as
ben való eladásai, az adósságoknak felnyugalmazott honvédtisztről tudom, hogy
halmozódásai és így mágnás családaink
városunkban, Marosvásárhelyt még életgyengébb ágainak és a közép- és kisebb
ben van.
birtokosoknak jelentékeny számban való
Nincs és nem is lehet, — ne is legyen
tönkremenetele.
fogalma az újabb nemzedéknek arról a
Fokozta még a helyzet súlyát azon
boldogságról, gyönyörűségről, a lelkibágyászos körülmény, hogy a munkab.ro
natból való felszabadulásról, mely akkor
f é r f i a k egy része elesett vagy rokkanttá
a sziveket betöltötte, mikor a mieink hazavált a szabadságharc* alatt; másik részét
érkeztek és a családon kivűl a jó baráelvitték 10-12
évig tartó katonáskotok, ismerősök keblükre ölelhették az
d á s r a ; a harmadik rész pedig a cser
örökre elveszettnek hitteket.
országi várak kazamatáiban hordozta F
A jobb jövőnek bíztató reménysége
litikai rabként bilincseit és szenvede
hatott át mindenkit, de az öröm korai volt.
mártírként évek hosszú során át.
A második sugár 1859-ben röppent
Ilyen mártír, szenvedő rab volt az én közénk. A kormány már nem merte megnéhai testvérbátyám köpeczi Deák f a r k
akadályozni az országszerte tervezett Kais, a később ismert nevű történet.ro, m.-

A

m ú l t század ötvenes éveiben a magyar szót csak csendesen lehetett
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z/nczy-emlékünnepeket. Minden valamire
való városban megtartották a nagy irodalmi reformátor születésének száz éves
fordulóját.
Az öregek elővették elrejtett régi nemzeti r u h á j u k a t és kifényesítették rozsdamarta ősi fringiáikat.
Az asszonyok, i f j a k sőt a gyermekek
is magyar ruhába öltözködtek. Milyen felséges látvány volt, mikor százak és ezerek ekként jelentek meg a Kazinczy emlékezetére rendezett ünnepélyeken, melyeken a legjobb írók, művészek, tudósok
szerepeltek mindenütt, így Marosvásárhelyen is, hol az ünnepély tényleg 1860
januárius hónapjában tartatott meg az
Apolló nagytermében, mely színházi helyiségül is szolgál t még évtizedeken át is azután.
Akkor volt rajtam is először, mint kis
gyermeken, magyar ruha és aztán viseltük azt, sajnos, csak 7—8 éven keresztül, mert akkor az európaiaskodás nemzetközi áramlata ismét eltüntette, hogy
csak ünnepi a l k a l m a k r a maradjon a díszmagyar öltözet.
A marosvásárhelyi emlékünnepély neve-

zetesebb szereplői közül felemlítem Méntovicf) Ferencz ref. tanárt, ki nagyhatású
a l k a l m i költeményt írt, továbbá Molnár
János és Szabó Sámuel ref. tanárokat,
Kovács Áron ref. lelkészt, kik mind értékes felolvasásokkal, beszédekkel emelték
az ünnepély fényét. Az ünnepi megnyitó
beszédet gróf Bethlen Farkas (Bonyháról)
tartotta s ének- és zeneszámok is élénkítették, - - már akkor hatásosan szerepelvén Geiger A l b e r t jeles fiatal zongoraművész, később kiváló zeneszerző is, ki
a szereplők közül legutoljára, alig másfél
éve halt meg.
A h a r m a d i k sugár is 1859-ben röppent
közénk: az Erdélyi Múzeum megnyitása.
Most félszáz esztendeje ennek. Mint gyermek, láttam, hogy a lesújtott családban
már szabad volt örülni s az első magyar
ruhámban, társaimmal együtt már országosan is nyíltan örültünk. Visszatekintve
a lefolyt ötven esztendőre, tudom igazán
megérteni, hogy az öregek miért lelkesedtek, miért tüntettek annyira az Erdélyi
Múzeum m e l l e t t ! Megértették, hogy már
szabad dolgozni a hazáért.
Deák Lajos

Az E. M. E. és a kolozsvári tudomány-egyetem.
midőn az E. M. E. alapításának 50-ik
évfordulóját ünnepeljük, talán nem
lesz fölösleges azt a kapcsolatot megvilágítani, a melybe az E. M. E. a Kolozsvárt
1872-ben felállított tudomány-egyetemmel
lépett, annál is inkább, mert további fejlődésének sarkalatos tényezőjévé vált. A közelmúltban, az 1905. évi alapszabály módosításakor, kétségtelenül a tudomány-egyetemmel való szorosabb kapcsolatot vitatták.
A közgyűlés a kapcsolat fentartása mellett
döntött, és véleményem szerint másképen
nem is dönthetett, mert ezt a kérdést már
1872-ben eldöntötték.
Az elnyomatás szomorú korszakában
érezték Erdély nagyjai, élükön gróf Mikó
Imre, a társulat szükségét, a dicsőséges
múlt emlékeiből akartak meríteni reményt egy szebb jövőre. Ennek a dicsőséges m ú l t n a k emlékeit egybegyűjteni,
közművelődési és tudományos törekvések
előmozdítására volt a bevallható czel,
annál is inkább, mert az 1841-43-iki érdélyi országgyűlés már kimondta hogy
Múzeum alapítandó, melybe a multi
honismeretre vonatkozó tárgyak egybegyűjtendők. A mindennemű társulást bizal
matlansággal szemlélő hatalom sokfe
nehézséget gördített az alakulás ele enne*
folyománya lehetett az alapszabály 4.|-ban
foglalt lemondás is: „A Múzeum-Egylet
magának semmi tudóstársasági rangot vagy
tekintélyt nem fog követelni.« Mar dere,
gett a szebb jövő hajnalpírja, a mikc
1859 november havában a Múzeum-Egylet sok vajúdás után megtarthatta alakuló
közgyűlését. Grófnőimre nagylelkű ad
mánya, a hazafiúi lelkesültséggel egybe-

A

hordott tárgyak, 125 igazgató, 382 alapító
és 930 részvényes tag jelentkezése képezték az E. M. E. kiindulását.
A hazafias lelkesültség állandó fentartása, újabb és újabb áldozatra kész egyének toborzása nem kis feladat, midőn egy
Múzeumnak teremtéséről és állandó fentartásáról volt szó. Érzi ezt az alapító is,
a midőn mondja, hogy ez az országgyűlés
hivatása lett volna, vagyis állami feladat.
Az 1860-ik évvel az E. M. E. megkezdte
a maga működését, gyűjtötte a múlt emlékeit, a honismeret adatait, a magyar
közművelődés czéljára és javára fordítván
és felhasználván azokat.
Ez a csendes és zajtalan munkálkodás
formát változtatott, a midőn 1872-ben a tudomány-egyetem felállításával az E. M. E.
gyűjteményeit bérbe adta az egyetemnek s ezzel az államra bízta azok gondozását. Az E. M. E. által fentartott Múzeum
az egyes tanszékek mellé rendelt gyűjteményekké változott, azok rendeltetése és
czélja módosult, a jövendő fejlődésük
pedig más irányba tereltetett. Az egyetemi
oktatás czéljaira szolgáló gyűjtemény öszszeállítása más, mint a honismertetést közművelődési czélzattal szolgáló országos
Múzeum anyaga. A tudományos búvárkodással foglalkozó tanár a maga búvárkodásának megfelelő anyagot beszerzi a
nélkül, hogy muzeális czélt szolgálna, sőt
az terhére lehet, mert elvonja munkájától.
Az átvett gyűjteményből a tanár azt, a mi
a tanításra, búvárkodásra szükséges volt,
felhasználta, az itt mutatkozott hiányokat
iparkodott pótolni; tehát a jövő fejlődés
már nem a tisztán muzeális czél iránya-
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bán haladt. Az egyetem felállítása érdekében munkálkodó gróf Mikó Imre volt
az E. M. E. megalapítója, az ő közreműködésével történt a Múzeum gyűjteményeinek átadása, Erdély Széchenyije, az
előrelátó bölcs hazafi kétségtelenül tudta,
hogy ezzel az egyetem, ennek útján az
á l l a m nyert befolyást az E. M. E. sorsára.
Az egyetem felállításakor új intézetek
létesítésére, a meglevők gyarapítására mindösszesen 80000 K összeg vétetett f e l ; lehet,
hogy költség kímélése czéljából használtattak fel az E. M. E. gyűjteményei, de az
értők évenkint fizetendő 10.000 K bér oly
tetemes összeg, mely mindenesetre az államnak más czélzatára utal. Az évi 10.000
K bérösszeg felhasználásával a tanítás
czéljainak megfelelő gyűjtemények szervezhetők lettek volna s azok az állam tulajdonát képezték volna, a többi intézet
fejlődésének ez volt a menetje. Kétségen
kívül elősegítette a tanítást és a búvárlatot a természetrajzi és régiségtan! tanszékeknél a meglevő gyűjteményeknek átvétele, de feltétlenül szükséges nem volt.
Gróf Mikó Imrét az E. M. E. Múzeumának átadásánál csak az vezette volna,
hogy az egyetemnek Kolozsvárt való felállítását lehetővé tegye? Nem hiszem és
egyéb okok után kutatok. A kiegyezés után
megváltoztak a viszonyok, a társulás szabadabbá vált, Erdély egyesült Magyarországgal, az egy hazának minden fiára
szüksége volt, hogy közművelődési, közgazdasági, társadalmi stb. téren való
munkájával segítse az új Magyarország
fölépítését. Gróf Mikó Imre is Budapestre
teszi át működésének súlypontját és alaposan kiveszi részét a munkából. Az
E. M. E.-t nehéz időkben a hazafias lelkesültség és a tömörülés vágya teremtette
meg, az első lelohadt, a második kielégítésére a legkülönfélébb irányban megnyílt a lehetőség. Finály, az E. M. E. tit-

kára mondja a millenáris díszgyűlésen : „az
évi 5 frt fizetés (rendes tagok díja) csakhamar, az első lelkesedés lehűlése után, alkalmatlan teherré vált sok emberre nézve,
mint ahogy a következés meg is mutatta,
hogy a kötelezettségi 10 év elteltével, a
túlnyomó többség sietett is megmenekülni
tőle." Még majdnem n a p j a i n k i g is a sok
fakó alapítói nyilatkozatból ügyész útján
iparkodtunk értékesíteni amit lehetett, a
többit törültük. Az E. M. E. régi tekintélyéből, vonzó erejéből és népszerűségéből
jelentékenyet vesztett, a mint ezt ugyan
későbbi időszakról mondja Erdélyi Pál,
de már az egyetem felállítása idejében is
tényleg meg volt, a megváltozott politikai
viszonyok befolyása alatt. Gróf Mikó Imre
nagy áldozatkészségben és hazafias lelkesültségben az E. M. E. által létesítendő
a közművelődést, haladást szolgáló intézetről bizonyára más képet alkotott, mint a
minővé alakult, daczára szép sikereinek, a
13 év alatt csigaléptekkel haladó Múzeum.
Az egyetem felállításakor az állammal kötött szerződés az egyetem czéljait is elősegítette, de biztosította az E. M. E. czéljait nemcsak a gyűjtemények szakértő
gondozása és fentartása, de az egyesület
á l l a m i támogatása által is.
Az E. M. E. gyűjteményeit átadta az
egyetemnek használat, gondozás czéljából,
de gróf Mikó Imre a maga és alapító társainak czélját tiszteletben tartva, a tulajdonjogot, a további gyűjtést, a gyűjtemények
ellenőrzésétsértetlenül megóvta. Az E. M. E.
a maga önállóságát, függetlenségét megtartotta, a viszony az egyetemmel meglehetősen laza és m i n t Findly n e v e z i : magántermészetű. Panaszkodik, hogy a tanároknak,
még azoknak is, a kik, mint a gyűjtemény
őrei, a szerződés értelmében hivatalból tagjai az E. M. E. igazgató választmányának,
tetszésére van bízva, akarnak-e tagjai lenni
az E. M. E.-nek, vagy sem. Az egyetem
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orvoskari tanári testületének kezdeményezésére 1875-ben megalakult az önálló
„Kolozsvári orvostermészettudományi társ u l a t " , mely 3 évi fennállása után meggyőződött arról, hogy Kolozsvár nem elég
nagy arra, hogy hasonczélú egyesületek
egymás mellett elegendő támogatásban
részesüljenek. Az E. M. E. az első lépést
arra, hogy a tudományt mívelő egyetemi
tanárokat körébe vonja, 1878-ban tette,
a mikor az alapszabályai szerint korábban
létezett tudományos szakosztályait és ezek
közt a természettudományi szakosztályt
felállította. Az E. M. E. természettudományi szakosztályával 1879-től kezdve
együtt működött a Kolozsvári orvostermészettudományi társulat, m í g n e m 1884-ben
önállóságát feladva, beolvadt az E. M. E.
szakosztályába.
Az E. M. E. az egyetemmel és ezáltal
az állammal természetszerűleg mindig szorosabb összefüggésbe jutott; 1896-ban
újabb szerződésben a V. és K. Minisztérium tulajdonjogilag átvette a Múzeumkertet, mert nem folytathatta azt a hibát,
a mit elkövetett az egyetemi vegytani intézet építésekor, a midőn azt idegen, az
E. M. E. telkére építette. A szerződés értelmében az E. M. E. könyvtára az egyetemi könyvtár igazgatójának kezelése alí
jutott, épúgy, mint a többi múzeumi osztály
az illető tanszékek tanárainak kezelése
alatt volt. Az állam a múzeum gyűjteményeinek megfelelő elhelyezésére vállalkozott, még arra az esetre is, ha az egylet
és az állam között fennálló szerződé
valamikor felbomlanak. Az újabb alapszabály-módosítások is a szakosztályokból i n d u l t a k ki, melyek élénk tudományos működésükkel és azok eredményének közlésével az E. M. E. életének látható
jeleivé váltak.
A midőn 1896-ban dr. Finály Henrik
főtitkári jelentésében megállapítja
/íz /:'. M. E. 1-mlMűnyve
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alapszabályok immár harmadik módosításában utal az egyetem befolyására az
E. M. E. átváltozásánál, hozzáfűzi: „Hoöv
&/
van-e oka az egyletnek e változáson örvendeni — ki tudná azt ma megmondani?"
A millenáris közgyűlésen dr. Finály a Múzeumról elmélkedve, erdélyi tudós társaság alapításának szükségességét fejti ki ;
nem tudja ugyan megjelölni azt, hogyan
alapíttassék, de miután az E. M. E. ünnepélyes közgyűlésén hangzott el indítványa,
valószínű, hogy azt valamiképpen az E. M. E.
keretében oldotta volna meg. Dr. Finály
ezen állásfoglalása, az E. M. E. átalakítása tudományos társulattá, lett volna a
végső lépés, mely az egyesületet, melynek alapításakor kijelölt, főczélja „Múzeum" fentartása volt, teljesen a tudományos szakosztályok irányába terelte volna.
Dr. Finály által felvetett eszmét az E. M. E.
sohasem tárgyalta, mégis az eszme felvetése is meghozta az ellenhatást, a közreműködő személyek megváltozásával, a
„muzeális czél" erősebb hangsúlyozása
lett a következménye.
Esztendőkön keresztül folyt a küzdelem, hogy az E. M. E. irányt változtasson,
mert az egyetem befolyása alatt a muzeális czéltól eltávozott, a midőn a tudományos szakosztályokat felállította, azoknak
anyagi támogatásával a muzeális czélt
megrövidíti, mert az E. M. E. anyagi ereje
nem elegendő mindkét irányú működés
fentartására. Az 1905. évben elkészült s
az 1906-ben életbe lépett új alapszabályok, az egyesületet egységesebb szervezettel, a történelmi fejlődés alapján kijelölt kettős irány művelésében meghagyták.
Az új alapszabályokban „vándorgyűlések
tartása", a tudományos munkálkodásnak
új irányt a közművelődés terjesztése czéljából tűznek ki. Az új alapszabályok életbelépése óta, a „jogi és társadalmi szakosztály"
szervezésével az E. M. E. a társadalom13
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nak új működési és érdeklődési körét
vonta tagjai sorába.
Az E. M. E. igazgató választmányának
és közgyűlésének többsége nem akarta
magára vállalni a felelősséget azért a rázkódtatásért, mely az egyesületet feltétlenül
érte volna akkor, ha működési körét a
„muzeális czél" ápolására szorította volna.
Az egyetemmel való szorosabb kapcsolat
biztosította azoknak közreműködését, kiknek elhivatásuk a tudomány mívelése és
terjesztése, a muzeális eszme ápolása csak
annyiban, a mennyiben az előbbenit szolgálja ; közreműködésüknek tere tehát csak
addig lehetett, a míg a tudomány mívelése
és terjesztése az E. M. E. czéljai közt helyet
foglalt. Az E. M. E. tagjai alkalmazkodtak
az 1872-ben kijelölt irányhoz, az azóta kifejlődött és a mai állapotában is a szükségletnek megfelelő működési körhöz, melyben az E. M. E. tisztelettel megállta helyét.
Az E. M. E. megteremtője gróf Mikó
Imre, a midőn 1872-ben az egyetemmel
való kapcsolatot kereste és megkötötte,
az E. M. E. jövő fejlődésének irányát eltérítette attól, melyet 1856-tól fogva hirdetett. Az 1841 43-iki országgyűlésnek
a „Magyar Nemzeti Múzeum" szolgálhatott például, gróf Mikó Imre a h o n f i ú i
lelkesültségre és áldozatkészségre hivatkozva, ezt az eszmét akarta megvalósítani,
de 1872-ben az Unió ténynyé válása után, az
„Erdélyi Nemzeti Múzeum" már meghaladott álláspont. Ma lehet sajnálnunk, hogy
az E. M. E. a megkezdett irányt elhagyta,
gyűjteményeinek önállóságát feláldozta,
idegen befolyásnak tért engedett 1872-ben,
mert ma mentői több önálló, a társadalomra támaszkodó intézményt kell óhajtanunk, melyek legfeljebb az állam támogatása mellett, szolgálják hazánk közművelődését. A megmozdult társadalom a mai
fejlettségében, a társulásnak annyi példáját adja, hogy ma eltudnók képzelni: az

E. M. E. mivé válhatott volna, ha a 13 év
után önállóan tovább fejlődik, bár lassú
léptekben a mai napig, de hogy ebben az
önálló továbbfejlődésben is befolyást gyakorolt volna az 1872-ben felállított egyetem, az kétségtelen. E l t u d j u k képzelni,
hogy a munkabeosztás érvényesült volna,
az egyetem gyűjteményei a maguk czélj u k n a k megfelelően létesültek volna és az
E. M. E. a maga gyűjteményeit a honismeret czéljának megfelelően, vezette
volna tovább, a mennyire anyagi ereje
megengedte volna. Igaz, hogy többnyire
későbben, a már fejlettebb társadalomban
létesültek Múzeumok, egy-egy vidék közreműködésével, az állam is többet áldozhatott segélyezésképpen, mint a kiegyezés
u t á n i években, a mikor annyi mulasztást
kellett pótolnia, annyi szükségletet kielégítenie. Az E. M. E. gyűjteménye is kifejlődhetett volna, talán hosszasabb tengődés
után, az erdélyi részek Múzeumává az
ú j a b b időkben, állami támogatás mellett.
Elgondolkodhatunk afölött, mivé lehetett
volna az E. M. E. Múzeuma, ha a mai
viszonyokat l á t j u k , de ha visszahelyezkedünk 1872-be, akkor megértjük gróf Mikó
Imre elhatározását.
Az a l k o t m á n y o s Magyarország szűkös
anyagi ereje az újonnan alapított egyetemet oly szegényesen léptette életbe, mint
talán sehol másutt; ismeretes, hogy az
egyetem hosszú időkön át küzködik szegénységével, tengődik berendezése hiányában. Hazafias cselekedet volt, a midőn
gróf Mikó Imre az egyetem felállítását
támogatja, az E. M. E. gyűjteményeinek
felajánlásával, mert legalább néhány tanszéknek működését elősegíti. Az állam
méltányolta ezt a támogatást, a midőn a
nehéz viszonyok daczára évi 10.000 K
bérrel viszont az E. M. E. működését segélyezte ; ez az évi segély, a gyűjtemények
elhelyezésének, fentartásának gondja és
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költsége volt az államnak anyagi hozzájárulása.
Gróf Mikó Imre az általa alapított
E. M. E. fenmaradását, virágzását s az általa
kezdeményezett Múzeum jövő fejlődését
biztosította, a midőn szerződésével a gyűjtemények vezetését, gondozását az egyetem szaktanáraira bízhatta és amellett az
államnak anyagi támogatását lekötötte.
Gróf Mikó Imre az E. M. E. alapítását
maga így indokolta : „Egy, a haza minden
népfajait és osztályait magába záró egyesületbe kellett belevonni mindazokat, kik
a hon szellemi érdekei iránt elfásulva nem
voltak s tétlenségben nem várhatták az
idők javulását." Az idők javulása bekövetkezett, a tétlenség megszűnt s az új Magyarország felépítése lázas tevékenységre
serkentett minden hazafit, az E. M. E. nem
volt többé a hazafias törekvés és lelkesítés kizárólagos központja.
Gróf Mikó Imre egy erkölcsi testületet
akart alkotni, hogy ez aztán a Múzeumot
alkossa meg, ma is itt fekszik az E. M. E.
súlypontja. Ma is erkölcsi testület az
E. M. E., mely a társadalommal köti össze
az állam munkálkodását. Az állam ápolhatja, gyarapíthatja, anyagiakkal támogathatja a Múzeumot, mert szakszerű veze-

tést biztosít a gyűjtemények élén álló
szaktanárok működése, az egyetem és az
E. M. E. erkölcsi testületek pedig fedezik,
hogy a közjó, a közművelődés javára fordítja az ország pénzét. Az E. M. E. a társadalomra támaszkodik, ahhoz fordulhat,
mert hiszen az általa fentartott Múzeum
a társadalomé ; ma is szívesen lát körében
mindenkit, „kik a hon szellemi érdekei
iránt elfásulva nincsenek."
A midőn gróf Mikó Imre 1872-ben az
eűyetemmel s ezáltal az állammal hozta
kapcsolatba az általa alapított E. M. E-t,
akkor a társadalom támogatása mellé a
fejlődés biztositékául egy új tényezőt állított be, de nem mondott le a társadalom
támogatásáról. A midőn gróf Mikó Imre
nem talált más módot a Múzeum megalapítására, mint „a hazabeli népségek
jobbjaival tettleg kezdeményeztetni ez ország díszére és szellemi javára czélzó
intézetet", akkor a félszázados évfordulókor a hálás utókor legjobban adózik a
nagy hazafi emlékének, ha gróf Mikó Imre
hívó szózatának enged, mert az E. M. E.
ma is szükséges, támogatása ma is hazafias : múltjában éljen a nemzet, hogy jövőjét irányítsa, biztosítsa.
Dr. Szabó Dénes
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Az „Erdélyi Múzeum" és egy kis közjog.
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ok síránkozást h a l l u n k még manapság is a miatt, hogy nyelvünkből még
mindig nem akar kiveszni az erdélyi jelző.
Holott Erdély, mint közjogi fogalom, az
Unió óta megszűnt. Ehhez hozzácsapták,
hogy: mint geográfiai fogalom is megs z ű n t ; - - d e ezt már nem olyan határozottan.
Közelebbről még azt is kárhoztatták,
hogy ez az erdélyi jelző olyan,
aere
perennius
módjára alakúit egyesületek nevében is mind máig szerepel, mint
p é l d á u l : E r d é l y i Magyar Közművelődési
Egyesület, Erdélyi Kárpát Egylet, Erdélyi
Múzeum-Egyesület stb.
Az ilyen lamentácziók régebben még
gyakoriabbak voltak, mint mostanában s
az erdélyi jelző helyébe az erdélyrészinek beiktatását jobb ügyhöz méltó buzgalommal követelték nem csak közjogi,
hanem még nyelvtudományi szempontból
is és megtörtént, hogy némelyik akadékoskodó nyelve bele-belebicsaklott abba
a torok-gimnasztikába, melybe ennek az
erdélyrészinek kimondása került.
Hát ez némileg érthető is volt. Alapját és indokolását lelte abban az állásfoglalásban, a melybe Erdély és az anyaország közjogi uniójával szemben a nemzetiségek ab ovo helyezkedtek s abban
az elkülönödő és bomlasztó törekedésben, a mely a nemzetiségek magyarországi politikájában alapvető elv éppen
úgy, mint az egységes nemzeti állam megépítésére való törekvés alapvetője volt az
unióra való törekvésnek és az ú j a b b magyar nemzeti politikának.
Csakhogy, fájdalom, itt is éppen olyan

jelenséggel á l l u n k szemben, a milyennel
egyebütt is, a hol a nemzeti politika érvényesülni igyekszik. Az aprólékos külsőségek erőszakolására vetjük a fősúlyt
nem a lényegre.
Az unió lényegének testté válása nem
azon fordul meg, hogy az EMKE-t Erdélyi
Magyar Közművelődési Egylet-nek nevezzük, vagy pedig Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyletnek - - avagy talán Erdélyrészi magyar közművelődési egyesületnek, sem azon, hogy az Erdélyi Múzeum-egyesület ezentúl Erdélyrészi-nek
nevezze magát.
Az unió, m i n t közjogi és úgy is mint
történelmi tény, megbonthatatlan és megváltozhatlan marad akkor is, ha az Erdély
szó megmarad a magyar nyelvben és az
az erdélyi jelzővel sem v á l i k szegényebbé.
Sőt, biztosabb annak a léte, ha ily
lényegtelen, apró külsőségektől nem f ü g g
és nem szabad függenie.
Nem vagyok ugyan nyelvész,
legalább most nem akarok lenni s így csak
annyit állíthatok, hogy az én magyar
fülemnek jobban esik h a l l a n i , a magyar
nyelvemnek jobban esik kimondani az
erdélyit, mint az erdélyrészit. S a geográfiában
a politikai f ö l d r a j z b a n „Erdélyt" nem ismerek,
de már a fiziki i
és antropo-geografiában: - - igen. A történelemből pedig teljesen lehetetlenség
k i t ö r ű l n i Erdély fogalmát, jelentőségét és
nevét.
Mint magyar közjogász: szívem és értelmem minden gyökerével a történelembe kapaszkodom. Azzal szervcsen össze vagyok
nőve és mindjárt kimondom : Erdélylyel is.
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Miért ? Vegyétek el a magyar közjog
talpa alól a történelmi alapot
s azonnal a
levegőben lóg. Élettelen organizmus éppen úgy, mint a hal a szárazon ; vagy az elébbi metaforánál maradva :
a fa, melynek gyökereit kitépték a földből és levegővel igyekeznek mesterségesen táplálni. Az erdélyrészi jelző ugyan
meg nem menti ezt a fát. De nem semm i f é l e szép elmélet és nem semmiféle
állambölcs által kiczirkalmozott papirosalkotmány sem.
Mert már ez a nemzet olyan, mint a
korall. Évszázadokon keresztül, istentől
adott ösztönével, szinte öntudatlanul, de
utánozhatlan művészettel alkotta meg a
maga élete organizmusát, alkotmányát.
A magyar közjog, a magyar alkotmány :
- történelmi alkotmány.
Ebben van minden ereje, minden gyönyörűsége. És • ha van,
minden
fogyatkozása és árnyoldala is.— „A száraz
adatokban titokzatos ösztön szunnyad ..."
De kimondom a z t : ha van fogyatkozása és van gyenge oldala, ezt főképpen
annak köszöni, hogy e történelmi produktum természetes, ösztönszerű, istentől
vetett törvények alapján való fejlődésébe
- avatatlan emberi kezekkel bele nyúltak. Hol külső, ellenséges, — hol belső,
baráti kezek. De ez esetben helyén van
a sóhajtás .- — Uram, barátaimtól ments
meg, ellenségeimmel majd elbánok magam!
Ha így nem történt volna: ma éppen
úgy ideál volna a magyar alkotmány, mint
- a vele anynyira rokon, - de éppen
mert zavartalanul fejlődött, tökéletesebb
angol.
Ennek, mint minden történelmi alkotmánynak, ereje, az okos konzervativizmusban van.
Abban a szellemben, abban a józan
ösztönben, hogy a régi, bevált, kipróbált,
a nemzeti géniuszból fakadó s épp ezért,
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azzal összeforrott intézményeket alapjaiból mozgatni, felforgatni soh'se szabad,
hanem, mint a fát, csak gondozni, ápolni
és a fattyú-hajtásoktól megszabadítni,
azután nemes gályákkal beoltani.
Ebből a felfogásból, - - melyet a történelem tanúságai igazolnak, — kiindulva,
hejh, be sok kárhoztatni valót találunk
ama tudományoskodó szellemben, mely a
magyar alkotmányból jobbat akart csinálni
s többek közt, 1848-ban is: nagy jóhiszeműséggel, nagy lelkességgel,
de
annál nagyobb rövidlátással majdnem
kilökte maga alól a történelmi fejlődés
szilárd alapjait s ennek következményeit
sínyli mind máig.
Tagadhatlan, hogy azok az ugrások,
melyeket e heroikus lelkesedések korszaka - - részint éppen a „történelmi fejlődés" jelszava alatt — tett, abban az
elmaradottságban lelte magyarázatát, melyben a nemzet akkor sínylődött.
De kérdés, hogy éppen ez a történelmi fejlődés igazolta-e ezeket az ugrásokat?
S nem igazolódott-e be itt is Macaulay klasszikus mondása a forradalmakról, melyek, mint az özönvizek, egyelőre elborítnak mindent, de elvonulásuk
után — az Ararátok csak oly rendületlenül állnak, mint azelőtt.
Kívánatosnak, vagy kárhoztatandónak
mondja-e az utókor mindazt, a mi 48-ban
történt ?
Kétségkívül kívánatosnak és üdvösnek
mindazt, a mit a történelem szelleme
megérlelt és kárhozatosnak azt, — a mit
éretlenül ráztunk le az idők fájáról.
Kétségtelennek látszik az is, hogy az
elébbiek közzé tartozott Erdély és az
anyaország „Unió"-ja is. Erdély, mint
különálló államtest, a magyarság, a magyar nemzet szempontjából betöltötte hivatását és kétségtelen, hogy egyesülése a
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magyar állam-testtel történelmi, érett szükségesség volt.
Kérdés azonban, hogy szintén történelmi szükségesség-e eltörűlni és kitépni
a történelmi múltnak minden nyomát,
minden gyökérszálát; odáig menni, hogy
Erdély fogalma és neve mindenünnen, még
a magyar nyelv szókincse közül is kidobassék; odáig, a hol még azok a történelmi hagyományok is szemétre valóknak
találtassanak, a melyek a magyar nemzet történelmi kincstárának hajdani ékkövei voltak, s a melyek talán i n k á b b
kegyeletet, mint megvetést érdemelnének ?
És felette nagy kérdés, hogy ebben a
luxus-munkában előljárni éppen az Erdélyi
Múzeumnak volna kötelessége ?
Az angol példa másra oktat.
Az a paróka és az a gyapjú zsák, a
mely ma nekünk, modern világpolgároknak komikus az angol parlamentben : az
angolok szemében nemzeti ereklye.
Még azok a franczia szavak is, melyek ma is kötelezők a parlament és az
angol király hivatalos érintkezésében : habár az idegen hódítóra emlékeztetnek:
ilyen becsben állanak az angol közjogászok előtt.
És talán nem véletlen az, hogy éppen
úgy, miként az 1707-ben Angliával unióra
lépett Scotland államtitkára, mint Skóczia külön minisztere, mindig helyet foglal az angol kabinetben, - - a mint a skót
képviselők (számszerint 72-en) kifejezetten, mint Scotland képviselői ülnek az
angol alsóházban, a 18 scot-peer pedig a
felsőházban (a kiket, mint ilyeneket, az
is megkülönböztet, hogy az angol alsóházba be nem választhatók) — talán nem
véletlen, hogy az 1867-iki országgyűléstől
kezdve egész a legújabb i d ő k i g : a magyar országgyűlés is pietással ragaszkodott ahhoz a szokáshoz, Cusus parlamentaris) hogy a képviselőház egyik al-

elnöke mindig erdélyi képviselő legyen,
a kabinetben pedig mindig ott üljön egy
erdélyi miniszter.
Csak a legutóbbi (1906-iki) országgyűlésre várt az a dicsőség, (?) hogy e
tekintetben szakítson eme parlamenti szokással ; de én szándékosan megkérdőjelezem ezt a dicsőséget.
Én ezt határozottan hibának tartom
és nem látok benne sem dicsőséget,
sem jogosultságot s legkevésbbé közjogi
érzéket. De még közönséges józan okosságot sem.
Azokat a nagy kaliberű magyar államf é r f i a k a t , azt a magas színvonalú parlamsntet, mely 1867-ben megvetette a parlamenti uzus alapját, bizonyára nem véletlen, hanem helyes történelmi és közjogi érzék s ezenkívül józan megfontolás
is vezette ; s azt hiszem, ugyanez irányította m i n d a m a későbbi országgyűléseket
és kormányokat is, melyek azóta ezt a, hogy
angolos kitétellel é l j e k : „erkölcsi szabályt" szakadatlanul követték.
V a l a m i n t az angoloknál sem egyszerű
angol különczség, hanem igazi józan állambölcsesség, alkotmányos és közjogi érzék
volt a szülője nem csak a fenntebb említett intézkedéseknek, hanem annak is,
hogy az egész skót egyház-szervezetet,
autonómiát, sőt igazságügyi szervezetet és
jogrendszert is érintetlenül hagyták, igen
hosszú időn át s lényegében máig is.
Bezzeg, Irlanddal máskép történt a
dolog. De míg Skócziában egyetlen pásztornak sem jut eszébe, hogy ő nem az
egyesült királyságok hű fia,
addig a
tűzzel-vassal „bekeblezett" Irland az egyetlen lényegileg s legutolsó f i á b a n is szeparált érzésű test az Angol v i l á g b i r o d a l o m b a n .
Nincsen erdélyi magyar, a kinek szíve
ne dobbanna együtt az egész egyesült
Magyar hazával.
De elég van, a kit sértett amaz ország-
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gyűlési preczedens, nemcsak, hanema kinek
józan eszébe se fér annak szükségessége.
És ennek meg van a maga jogosultsága éppen abban a józan történelmi és
alkotmányos felfogásban, mely a magyar
embert mindenha jellemezte s mely olyan
szépen jelentkezik a magyar paraszt jellemének büszke, szelíd, de öntudatos
konzervativizmusában.
És, ha gondolkozunk egy kissé a dolgokon, azt mondjuk, hogy jól van ez így.
Példának okáért:
Itt van az Erdélyi Múzeum. Ennek a
neve be van czikkelyezve a magyar élő
törvények corpus jurisába. Egyszerűen
azért, mert annak létesítését az 1843-iki
országgyűlés fyatarozta el.
Az erdélyi országgyűlés 1842 június
21-iki ülésén került tárgyalásra a KK. és
RR. előtt Kemény József és Sámuel
grófok, (de aláírásuknál a „gróf" jelző
hiányzik) nagylelkű ajánlata, melyben, kiindulva abból, hogy : „Nemzeteknek nem
csak életit fönntartja, hanem áldásthozó
haladását is elősegíti szellemi erejük tam í v e l é s e . . . " 15,000 kötetből álló könyv-,
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több ezer kézírat és oklevél-, továbbá
ásvány-gyűjteményüket felajánlják egy országosan létesítendő „Múzeum" alapjára.
Erre a rendek az u. n. országgyűlési
„Középponti bizottság"-ot küldik ki e kérdés (és e mellett „Nemzeti színház"
„Orsz.-gy. tanácsterem", akadémia, politechnicum stb.) tanulmányozására és megfelelő alapítási terv elkészítésére, mely is
munkálatát még az az évi deczember
23-án tartott ülésre beterjesztvén, határoztatik:
„(541.) Egyelőre múzeum és tanácsterem állíttatik" s mert arra a nemzetnek
még elég költség-alapja nincs — a szín\)áz csak „kijavíttatik." E czélokra megszavaztatván összesen 180,000 frt országos rovatai.
Ebből az látszik, hogy a Múzeum létesítése állami czélnak ismertetett el s
annak fenntartása és költséggel segélyezése nem külömben.
Igen: az H13 *s> na a történelmi múlt
megbecsűltetik.
De nem az — ha oktalanul a szemétre hajíttatik .. .
Dr. Deák Albert
Ö

Az E. M. E. és a nemzetnevelés.
(Töredékes megjegyzések.)

z erő érzése, több munka vágya,
nagyobbra törő akarat nyilatkozik abban, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület
az ötvenedik év végén idézni meri a multat.
Meri megállapítani, a mi történt s a mi
elmaradt; nem fél, hogy a számadás eredménye kedvezőtlen lehet. Mer ítélni önmagáról, tudja elismerni régi szolgáinak
érdemeit s tanulságul venni fogyatkozásaikat. Nem tart attól, hogy Mikónak és
társainak nagy szándékai vádként ú j u l n a k
meg s hogy azokhoz mérten ijesztő lesz
az ernyedtségnek ideje és az utóbbi évek
felbuzdulása kevés a jövőre való biztosítéknak.
A múltért a jelen nem is felelős, de
abból okulnia szükséges. Az ünneplés belső
értéke épen azon fordul meg: mekkora
gyarapodást hoz ez erőben, az egyesület
hivatásának ismeretét mily mértékben teszi
általánosabbá.
A kik most
többen mint eddig talán
bármikor — az avulásnak indult régi jegyzőkönyveket forgatták, az elődök munkájából nyilván mást-mást néztek különös
figyelemmel. Különböző lehet az a hangulat is, melyet a kutatás ébresztett bennök. De néhány vonást bizonyára mindnyájan észrevettek. Például azt, mily szép
volt a kezdet. Mily messze néző szemmel
kereste Mikó a rokon lelkeket, hogyan
tódult köréje a sokféle ember s mint egyesítette mindannyiokat a művelődésnek és a
hazának egybeforrott gondolata. Az egyesület története megmutatja azt is, mily
változó volt, hogyan hanyatlott a közön-
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ség érdeklődése; hogyan járt e hanyatlásnak előtte s utána távolodás attól a
nagy gondolattól, mely az egyesületet megteremtette és mint szorult egyre zártabb
körre azok társasága, kikben még élt emléke a dicsőséges kezdetnek, de m i n t h a
elbágyadt volna az akarat s kicsinynyé vált
volna a hit.
Az egyesület történetéből meg kell látszaniok a tárgyi és személyi okoknak,
melyek ezt előidézték. De ki kell t ű n n i ö k
azoknak a körülményeknek is, melyekből
az ú j a b b változás fakadt. És nem lesz nehéz kiérezni, hogyan járt együtt az E. M. E.
életének minden nagyobb változása a nemzet sorsának a l a k u l á s á v a l : a nemzet erejének növekedésével, munkája tudatosságával, egének elborulásával. S az összes
tanulságok közül ki kell emelkednie annak
az igazságnak, hogy a kik ez egyesület
elevenségének voltak önzetlen táplálói:
saját munkájukkal mindazok egyetemes
nemzeti czélt akartak szolgálni, mert az
E. M. E. előtt nemzeti jelentőségű f e l adatot láttak.
A kik az elmúlt ötven év tanulságain,
avagy pusztán eseményein gondolkodnak,
azok szemében' az egyesület régi hivatásának egyképen kell megvilágosodnia. Ma
is az szükséges, a mi akkor : az erők egyesítése, a becsületes jó szándék támogatása és gyarapítása, a közös czélok és
érdekek felismertetése, magunk megbecsülése és becsületének fokozása ; mások
iránt tiszta indulat és mások tiszta indulatának elismerése, küzdés és védekezés

AZ E. M. E. ÉS A NEMZETNEVELÉS

magunk következetes erősítése útján. Ebben kellett az E. M. E.-nek középpontnak
lennie, jó példát adnia, Erdély magyarságát erre kellett nevelnie. A régi eszme
ú j a b b keretek között, de ugyanezt a régi
feladatot tűzi ki most is. Az egyesület
sok szerve külön-külön téren ezt a feladatot teljesíti s a sok, különböző munka
együtt a szónak igaz és nemes értelmében szocziális pedagógiai m u n k a : nemzetnevelés.
*
A nevelésen való gondolkodásnak nevezetes vonása, hogy a nevelés fogalmát
nem korlátolja sem magára a gyermeknevelésre, sem csupán az iskolai szervezetben folyó nevelésre. Kénytelen-kelletlen némelyek, nyugodt biztonsággal mások,
de mindenki elismeri — a ki tisztán látni
szeret
hogy a gyermekkorral a nevelés
szüksége meg nem szűnik s hogy ezt a
szükségletet maga az iskola kielégíteni nem
tudja. Ha csak az egyénre gondolunk, akkor
is világos, hogy ennek fejlődésében igen
sok önkéntelenül is ható nevelőtényező
részes. Ha pedig a közösség határozott
alakját, a nemzetet figyeljük, még világosabb, hogy ennek állapotában, életének
tudatos voltában, munkájának sikerében
rendkívüli fontosságúak azok a tényezők,
melyek a nemzet egészét nevelik, jóllehet
nem iskolák és a bennök élő egyének nem
nevelőnek készültek. Kétségtelen, hogy a
közösségben, a nemzetben élő minden
testület olyan, a milyen abban a környezetben lehet, de az sem kétséges, hogy
viszont a nemzet is olyan, a milyen
ezek a benne alakult, hozzá mérve kicsiny
közösségi csoportok teszik. Minden intéz
meny, m i n d e n egyesülés befolyással van
az egész alakulására. Nevelő hatása van
minden egyesületnek saját tagjaira s ezek
útján, kifejtett munkája révén széleseb
körre is. Nem szabad túloznunk az «
Az £. M. K. Kmlékkiínyva
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tudatlan nevelő tényezők jelentőségét, de
hiszen ezek a „megmérhetetlen" erők
úgyis igen nagy hatásúak. Csak meg kell
állapítani újra meg újra, hogy mindennek
nevelő hatása van, a mi él s annak is, a
mi csak tengődik vagy dísztelenül kimúl.
Nevel minden egyesület, mely a nemzeti
földnek parlagon levő darabját munkába
veszi s eredményesen műveli: az ilyen jó
példát ad és dologtevésre bátorít. Nevel
az olyan is, mely névben él csak s külső
fénynyel leplezi a semmit-tevést, de ott
van mindenütt, hol a szó elég: az ilyen
igazolja, hogy a látszat csal s azt hiteti
el, hogy a csalóé a világ. Nevel minden
olyan társulat is, mely hasonló körben már
dolgozónak csinál versenyt, hogy amazt
elbuktassa : arra adván példát, hogy erők
egyesítése, eltérő vélemények megvitatása
helyett egymással szemben állva, egymást
kisebbítve is lehet babérhoz jutni. És mehetnénk tovább is, mert volna mit mondanunk. Azonban mindezek öntudatlan,
nem kiszámított, nem is várt hatások, a
nevelés gondolata nélkül való életnek esetleges, de nem kétséges következései.
A mely egyesület czélját tudva, tervszerűen dolgozik, annak a munkája szorosabban értve is nevelő munka még akkor
is, ha az egyesület czéljául nem a nevelést
vagy művelést állapították is meg. Nevel
arra, hogy czélját fontosnak lássuk s tanít
arra, hogyan lehet e czélhoz közelednünk,
így nevelt az E. M. E. a múlt megbecsülésére, a jelennel való kapcsolatának felismerésére, tulajdonunk megőrzésére, a
külön-külön csekély erőnek közös czélra
egyesítésére - - akkor is, mikor főként a
múzeum létesítése és fentartása volt a
czélja. Nevelt, mert érezte és megéreztette, hogy hiányt tölt be; látta a czélt és
megvolt a terve is a czél felé haladásra.
E czéltudatosság és tervszerűség egybefűzte az egyet gondolókat s hasonló gon-
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dolatra ébresztett sok embert, ki addig
eféléről talán nem is álmodott.
S nevel az E. M. E. ma is, bár czélja
lassanként módosul, köre szélesedik és át
is alakul. Módosul a czél, mert az Erdélyi
Nemzeti Múzeum fentartása helyett ide s
tova csak a tulajdonjog őrzése és a növekvő államsegélynek elfogadása lesz az
egyesületnek múzeumi feladata. Hiszen
magára hagyva, e tekintetben csak úgy
elégíthetné ki a mai szükségleteket, ha
anyagi ereje sokszorosan nagyobb volna.
E helyett azonban éppen a gyűjtemények
erősödése, személyzetének tudományos és
nemzeti munkára való rendszeres nevelése következtében egyre nagyobbodnak
az egyesületnek más nemű kötelességei,
mert több az anyag s az ember is több
a munka végzésére. A szakosztályok szerves beilleszkedése és szaporodása mind
több térre kiterjeszti az egyesület műveltséget terjesztő, ismeretet gyarapító munkáját s a mint ez az új viszonyok között a
régi, eredeti szellemben folyik, sok egyes
ember lelkének megnyerése által tudatos
nemzetnevelői munkává fejlődik. Jelentőségét és önálló értékét az biztosítja, hogy
a feladat egészen határozottan e l k ü l ö n ü l
az ország más egyesületeitől, azokétól is,
melyek Erdélyben szolgálják akár a közművelődést, akár a turistaságot és nem is
akar egyik mesgyéjéből sem elszántani.

E sorok nem akarnak az E. M. E. elé
programmot tűzni, hiszen erre most semmi
szükség. Nem akarnak senkinek oktatást
adni; erre az írójuknak sem oka, sem joga.
Csupán azt mutatják, hogy az E. M. E.
tevékenységét ilyen szemmel is lehet nézni.
Lehet például úgy látni, hogy az alapítók a honismertetést téve egyesületi Feladattá, e szóval nagyfontosságú pedagógiai munkára kötelezték. Nem vagyunk

ugyan röghöz kötöttek, de szárnyunk sincsen s ezért életünknek nevezetes feltétele, hogy ismerjünk lehetőén mindent
abban a környezetben, melynek egész mivolta életünk folyását meghatározza. Az
ember a fejlődés folyamában á l l ; a m ú l t
nagy súlylyal nehezedik reá ; a jelen körülményei szolgáltatnak békót vagy könnyítik lépteit, a természeti viszonyok mind
hatással vannak maga és népe boldogulására. Mindezt tudnia kell, hogy mindezek között ember voltához méltóan megállhasson. Az iskola még akkor is kevéssé
járul a tudatossághoz, ha jól végzi munkáját, mert a legtöbb emberre nézve korán
végzi el. Szükséges tehát az iskolában szerzett honismeret későbbi pótlása. Pedagógiai szükségletet teljesít tehát az E. M. E.
akkor is, midőn tudományos kiadványaiban
anyagot halmoz fel a honismeret terjedésére s ez anyagot tudományosan fel is
dolgozza ; akkor is, midőn az ismereteket
maga terjeszti népszerű előadások útján.
Mai irodalmi viszonyaink között nem
nehéz megtalálni azt a teret, melyen az
E. M. E. tudományos kiadványai hiányt
pótolhatnának, kivált a folyóiratok. Versenyezniök a budapestiekkel bajos; nem
kell magyarázni, hogy miért. De lehet tenniök olyat, a mi azok közül csak kevésben
van .- tekintetek nélkül való bíráló munkát.
Ennek nemzetnevelő értéke kétségtelen,
ha meggondoljuk, mily kevés szerepe volt
nemzetünk egész életében az e l f o g u l a t l a n
bírálatnak önmagunk és mások iránt. De
erről ne beszéljünk többet, mert akkor
arra kellene sornak kerülnie : mily szükséges volna több irodalmi középpont s
mennyiben segítheti az E. M. E. e polczra
Kolozsvárt. Ez a kérdés pedig mélyen az
egyesület életének nagy kérdései közé tartozik, bár a szakosztályok újjáalakulása
óta nem is vitás. Nézzük azonban azt a
pontot, melynek elfoglalása nem verseny-
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rehívás és nem kelthet sehol féltékeny- főiskolai hallgatók számára oly kevésre
szabta az E. M. E. a tagsági díjat. Csak
séget.
Ez: a népszerű felolvasások rende- úgy válik ez egyesület egész Erdély egyezése. E vállalkozás tanulságait más jobban sületévé, ha az egyetemi hallgatóság megláthatja. Itt csak annyit, hogy épen ezzel ismeri, feladatait megérti, munkáját mélvégzi az E. M. E. nemzetnevelői munkáját tányolni kénytelen s kiviszi magával a
főképpen. Egyrészt azokkal az előadások- felismert czélokért való dolgozás vágyát
kal, melyek Kolozsvár közönségét teszik és azt a bizonyosságot, hogy az E. M. E.
hetenként egy-egy órára közös szellemi vezetői minden rokon törekvésnek lelkes
foglalkozás részeseivé, másrészt azok- támogatói. Aligha csalódom abban, hogy
kal, melyek az évenként tartott vándor- legjobban gyarapodó múzeumi táraink épgyűléseken más-más vidék közönségét pen ebben találják újabb időben egyik
vonják közelebb Kolozsvárhoz és a mű- főerősségöket.
A vándorgyűlések előkészítésében is
velődési törekvéseket egységben felmutató
nagy segítség lehetne az illető vidékről
E. M. E.-hez.
Bizonyos, hogy mindezek rendezése való egyetemi ifjúság. Ezek révén lehetne
hozzáférni a lakosság minden részéhez s
taktikát kíván, hiszen hódításról van szó.
megszerezni az alkalmat arra, hogy időnBizonyos az is, hogy lelkeket megnyerni
ként, de rendszeresen, a vándorgyűlés után
csak úgy lehet, ha az érdeklődés révén
is felkereshesse az E. M. E. egyik-másik
vonjuk őket egyre közelebb. Tekintettel
kiküldöttje az egyes vidékeket, a kisebb
kell azért lenni arra is, hogy a közönség
helyeket is és tudományának erejével hómit kíván, másként nem jönne, tehát
a hatás is elmarad. Mivel azonban az dítson.
A hódítás nem szükségképen leigázás,
E. M. E. czéltudatosan dolgozik, tervét nem
hanem megnyerés, így értem itt is, hiszen
szabhatja csupán a közönség tetszéséhez,
nevelésről szólok. Épen azt kell bizonyíthanem a czélra is kell gondolnia. Divatnia vándorgyűlésein az E. M. E.-nek, hogy
nak nem enged, de közszükségletet nem
tudja megnyerni az embereket: egyesíteni
mellőz. Nemzeti munka, ha a nagyközöna magyarokat, magához vonni egyenes léség minden rétegét hívja az ú. n. „néplekkel az egyenes lelkű nem-magyarokat.
szerű előadások"-rá. Minél több ismereVan rá példánk magunknak is, hogy ez
teinkben a közös elem, annál könnyebb az
lehet. De nem szabad azt hinni, hogy a
egyetértés. Nemzeti munkát végez a jogi
kötelékek meg nem lazulnak, ha nem ügyeszakosztály, mikor egyes tagjai elmennek lünk is reájok! Azért kell az összeköttea különböző munkás-körökbe, mert nem
tés állandó fentartása, a vidéknek sűrűn
leereszkednek, hanem emelni akarják hall- való látogatása, ha kevés ember által is;
gatóikat. S nemzeti munka volna, ha a
- újabb meg újabb okot kell szolgáltatni
szakosztályok ülésein a város közönségei arra, hogy az E. M. E. s z e l l e m i ' e r e j é t
és az egyetem ifjúságát ahoz tudnák szok- érezzék, kitartását lássák és munkájának
tatni, hogy ezeken az üléseken tudományos eredményét lehetőén élvezzék is.
okulás, nemes szórakozás, nagy kérdésekSzerencsétlen szaggatottságunk miatt
ről való tájékozódás «áljából mind«
szinte mindenütt érzi az egyesület, bárhol
szívesen jelenjék meg.
dolgozik, hogy féltékenység, ellenszenv s
Az egyetemi ifjúságra nagy gondot
a mi legrosszabb: nemtörődés is fogadja.
fordítani. E szándékot mutatja az, hogy
14*
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Akárcsak a hivatásos nevelőket. De az
ilyennel okkal-móddal mindig meg lehet
birkózni. Hanem segítségre van szükség.
Ilyen lehet minden olyan tagja annak a
vidéki társaságnak, ki az E. M. E.-ét Kolozsvárról ismeri. Ezért nagyon fontos, a
nemzetnevelő m u n k á n a k nemcsak egyik
módja, de feltétele is, hogy az E. M. E.
a székhelyén elevenen éljen, m i n d e n k i t
magához bocsájtson, m i n d e n k i t meghódítson, m i n d e n k i tiszteletét felkeltse. Értem
mindenkin a jó embereket, az érdeklődőket, a fogékonyokat, a nem-önzőket. A
főiskolai i f j ú s á g b a n egészen külön csoportokat alkotnak a különböző anyanyelvűek.
Ha ezek a komoly, czéltudatos, igazságos,
tehát senkit nem bántó Erdélyi M ú z e u m Egyesületet Kolozsvárt megismerik, bizonyára használni igyekeznek az ismeretszerzésnek ezt az eszközét is és e n y h ü l n e k
az érzelmi ellentétek, a mint meglátszik az
érdek közössége s a közös munka haszna
és lehetősége ! Az egyetemi élet alakítja
az i f j ú s á g l e l k é t ; e folyamatba kell az
E. M. E.-nek a saját m u n k á j á t belekapcsolnia.
*
A vándorgyűlések nemzetnevelő jelentősége és ily gondolattal való rende-

zése még sok szót engedne itt meg. E
helyett csak annyit még, hogy minden nevelő munkában első követelmény a czéltudatosság. Ez a mi egyesületünkben megvan. Másik a következetesség, a kitartás.
Erre nem m i n d i g volt mód, mert hiányzott hozzá ez vagy az. S itt hosszú ideig
kell a következetesség, mert a nemzet
nevelésében egy-két év igazán csak az
addigi nevelés eredményeinek lerontására
elég. Építésre évtizedek kellenek, sok
embernek egy lélekkel hosszasan végzett
m u n k á j a , a kidőltek helyére szellemök
folytatója.
És kell — a mi a l i g van : anyagi erő.
Ennek megszerzésére szükséges: nagy tervekkel dolgozó nemzeti művelődési politika, melynek intézőjéhez nem kell ilyen
czélra könyörögni. Vagy pedig öntudatos,
magában bízó, maga helyzetét ismerő
n e m z e t . .. Mindaddig csak egy módon lehet győzni a nehézségekkel való lelki gyötrődést : erős lélekkel.
Az E. M. E. története egyebek közt
azt is mutatja, hogy nehéz időkben nem
volt híjával erős l e l k ű , igaz embereknek.
Nemzetnevelő m u n k á j a érdekében nemzeti szükséglet, hogy i l y e n e k b e n egyre
gyarapodjék!
Dr. Imre Sándor

Múzeumos érzéseinkről.
INDNVÁJAN az érzések világában élünk.
A mindenségről csak annyit tudunk,
a mennyit róla érzéseink nekünk mondanak. Érzéseink a nevelés, a gyakorlás
útján tökéletesíthetők. Az emberi társadalom folytonosan művelődik, mert
ha
h u l l á m o s vonalakban is — de megszakítás nélkül halad érzéseinek kifejtésében.
Az ösztöneinket, vágyainkat, óhajainkat, törekvéseinket kísérő igaz, nemes,
szép és jó érzések mind fényesebben
kifejlődvén az egyesekben, mind magasabb kultúra felé viszik az összességet.
A kultúrával párvonalban pedig — e tökéletesedés egyik jelzőjeként
nap-nap
után fokozódó pompában nyilatkoznak
meg a népek múzeumos érzései. Mögöttük
hátra nem maradhat a magyar sem.
Régebben csak a szükséges holmik, a
nehezen megszerezhető dolgok, majd a
kincsek, drágaságok s ritkaságok voltak
szemlélés és gyűjtés tárgyai. Későbben
már a természet és a művészet remek adományait halmozták rakásra
gyönyörrel élvezve -- az emberek. Ma már a
történelem nevezetességeit, a népélet sajátosságait, a kultúra-fejlődés eredményeit is együvé rakjuk, sőt kiterjesztjük a
gyűjtő-szemlélés kedvét az ipar, a kereskedelem, a földművelés, az ősfoglalkozás,
a közlekedés minden nemére, de még az
irodalomra, a tudományokra és a tanításra, a hadászatra s a sportra egyaránt.
Úgyszólván nincsen is már tárgy, a mely
társadalmi vonatkozásaiban a gyűjtés sze
retetét és törekvését bennünk föl nem
ébresztené. E szeretet és törekvés a múzeumos érzésekből fakad.

M

Bárha czélokat szolgál minden szemlélhető gyűjtemény, a múzeumok keletkezését nem köszönhetjük mégsem eme
kétségtelen czéloknak. Úgy vagyunk evvel,
mint az evéssel és a házassággal. Ezek is
az élet- és a fajfenntartás nyílt czéljait
szolgálják. Ha eszünk vagy ha házasodunk, mégis közvetetlenűl sohasem e czélok vezérelnek bennünket, hanem az éhség és a szerelem.
A gyűjtés kedve olyan régi, mint az
ember. Az állatok is gyűjtenek. A gyermek éppen úgy rakosgatja össze a neki
értékes holmikat, mint a tudós az övéit.
Vad népek és műveltek, szegények és
gazdagok, kicsinyek és nagyok egyaránt
hódolnak e gyönyörthozó szenvedelem kielégítésének. Ilyen ősi vágyból csírázott
ki mindenkor és mindenütt a múzeumos
érzés virága. Velünk született ez a kedv
s ez építette fel a világ összes tárait és
múzeumait.
Honnét származott a gyűjtésre ösztönző érzésünk? Miből lett a milliókat
mozgató múzeumos törekvés?
Ügy a magasabb fejlettségű állati,
mint az emberi szervezet akként van alkotva, hogy ingerek felfogására képes,
azokat megérzi és reájuk visszahatni tud.
Ezen reflexnek minősülő hármas tehetségből fakad valamennyi érzésünk és valamennyi törekvésünk. A minő az inger,
olyan az általa keltett érzés. És a minő
az érzés, olyan a belőle eredő törekvés.
Alapjában négyféle érzéstipus és ebből
kifolyólag négyféle törekvéstipus lehetséges.
Megérezzük első sorban a külső világ-

110

LECHNER K A R O L V

ból reánk ható ingereket. Ezeket érzékeljük és ha kedvesek, magunkhoz közelítjük, ha kellemetlenek magunktól eltávolítjuk. A közelítés és a távolítás iparkodása e szerint az érzékelésnek reflexszerű természetes folyománya. Benne
f o g l a l t a t i k a támadásnak és védekezésnek,
a készségnek és vonakodásnak, a kíváncsi
megszerzésnek és elutasításnak, az utánzásnak és ráutalásnak minden irányító
munkája. Valamennyi részt vesz ugyan a
múzeumos törekvések keletkezésében, főszereplő benne azonban a kíváncsi megszerzés és az utánzás. A milyen ősi, éppen
olyan korai tulajdonságaik ezek szervezetünknek. Minden állat, a szervezettség
bárminő alacsony fokán legyen is, és minden apró gyermek már a bölcsőben birtokolja ezeket a törekvéseket. Mindegyik
megszerzi á l t a l u k magának azt, a mit
kíváncsisága, kedve, ereje szerint meg tud
szerezni és utánozza azt, a mit utánoznia sikerűi. Szervezetünk e két eredeti
tulajdonságában gyökerezik értelmünk fejlődésének ama legfőbb mozgató energiája, a mely a tapasztalásnak, az okulásnak állandó eszköze. Ezen eszköz segítségével t a n u l u n k mozogni, járni, beszélni
s egyébként alkalmazkodni a világ ingereihez. Bennük fészkelnek a társadalmi
szokások kötő és hajtó rugói. V e l ü k nőnek bennünk nagyra a gyűjtés hajlamai.
Kezdve az otthon kényelmeinek megszeri
zésétől egészen a vagyon, birtok, pénz,
munkaeszköz, fegyver, hatalom stb. f e l halmozásáig, minden gyakorlati m u n k á n k
ezen törekvésszerezte tapasztaltságbói ered.
Hosszú útja van még annak azonban, a
míg a tapasztalatokból a megfontolt, átérzett múzeumos gyűjtés ténykedése kicsirázik.
A törekvés második fajtája közérzésekből fakad és a keresés meg a kerülés
alakját ölti magára. A közérzések testünk

saját belső ingerei által váltódnak ki.
Megérezzük á l t a l u k organizmusunk minden belső változását. Attól függőleg, vájjon kellemes vagy kellemetlen-e ez a változás, szívesen vagy nem szívesen idézzük azt fel. A keresés meg a kerülés
törekvései tehát - - ilyen felidézés útján
- a közérzések kielégítését czélozzák.
Az éhség, a szomj, a szerelmi vágy stb.
m i n d a n n y i belső inger következménye.
A velük kapcsolatos érzés az inger követelte törekvést hozza létre. Keressük azt,
amire testi vágyaink nógatnak, kerüljük
azt, a mitől a testi utálat visszataszít.
V á l l f á j u k : a tűrés és türelmetlenség, az
érdeklődés és lemondás, az önindítás (impulsus) és tolmácsolás, az ösztönzés és
tartózkodás. Valamennyi hozzájárulhat a
múzeumos törekvés kiépítéséhez. Leginkább azonban az érdeklődő mohóság,
v a l a m i n t a sarkaló önindítás szerepel.
Hívó, csalogató, simogató, beczézgető
érzések jönnek itt számba. Ilyenek támadnak, valahányszor az érdeklődés törekvése érvényre j u t . És bíztató, nógató, rábíró érzések közvetítik az önindítás impulzusait. Mind a két forma az ősi törekvések sorába tartozik. Hiszen v e l ü n k született tulajdonság az, hogy a testünkre
befolyást gyakorló tényezők után érdekl ő d j ü n k és az érdekeltségtől függőleg ösztönszerű, akaratlan visszahatásra indíttassunk. A jóllakottság közérzése pl. érdeklődést kelt a jóllakást létesítő tápszerek
iránt. Keressük őket ama belső indíték
nyomán, a melyet az életfenntartás ösztönének nevezünk. Ilyen érdeklődő s önindító törekvések vezetik a népeket az
élelmiszerek kereséséhez, a családalapításhoz, az élet- és f a j f e n n t a r t ó szükségletek gyűjtéséhez. Az érdeklődő keresésnek egyik sajátossága, hogy a keresett
inger érzését előbb a képzeletben feleleveníti. Ebből a képzetes tényei szármáz-
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nak és velük életre kelnek a gyűjtés legkülönfélébb, képzelés fakasztotta vágyai.
A kereskedő képzelete pl. az élet- és a
fajfenntartás törekvését az üzlethez köti,
az iparosé a szakszerű munkához, a tanító
az oktatásban látja meg azt, a földműves
a mezőgazdaságban. A hány foglalkozásmód kínálkozik, annyiféle képzelet-minőség akad, amelyhez az érdeklődés és az
önindítás gyűjtőkedve fűződik. A képzelés a
kedélyi élet tökéletesedésénekegyiklegfőbb
tényezője. Egyúttal alapot szolgáltat az
alább felsorolandó szövődményesebb törekvések számára, a mikből aztán a múzeumos
törekvések mind jobban kifejlődnek.
Harmadik törekvésként az észrevevések adta tárgyítdsok és kifejezések
cselekedetei szerepelnek. A midőn a külvilági ingerek az érzékeink elé kerülnek,
kiváltódnak az érzékelés reflexei. Velük
az érzékelés visszahatásaként a közelítések vagy távolítások törekvései jönnek
létre. Ámde ezen utóbbi törekvések ismét
érzéseket keltenek. Valóban kimutatható,
hogy az izommozgások, a vérerek tágulása meg szűkülései, a mirigyek munkája, a szövetek feszülései, amelyek a
törekvések visszahatásait kísérik, szervi
érzéseket váltanak ki, azaz — belső ingereket képviselve — közérzéseket fakasztanak.
Több érzékelés találkozásakor a közérzések egész tömege támad és valamenynyinek együttességéből fokozatosan kifejlődnek - - az egyéni élettapasztalatok és
képzelődések minőségéhez mérten - - az
összetett érzékelések, vagyis az észrevevések. Az észrevevés e szerint nem egyéb,
mint szövődményes érzékelés. A szövődményessége onnét származik, hogy az
ingerérzés olyan érzéki és közérzeti érzésekkel gazdagodik, amelyek hivatva vannak öntudatunkban az érzékelés tárgyát
tökéletesebbé rajzolni. Nemcsak színt,
hangot, ízt, szagot stb. erezünk, hanem

érezzük egyúttal ezen ingereknek időbeli
s térbeli kiterjedését, azok czélját és való
létét, azok számát és arányait, sőt azoknak egymáshoz való viszonyát is. Más
szóval, nem csak ingereket erezünk, hanem tárgyakat szemlélünk. Az észrevevés
keltette törekvés tehát igenleges formában
a tárgyitás, nemleges formában a kifejezés
alakjába öltözködik. Nem pusztán fény,
hang, tapintó-érzés keverődésével van dolgunk, a mikor pl. megfogjuk a madarat,
hanem térben mozgó, időben megjelenő,
valamelyes czélunknak szolgáló és tárgyilag
létező valamivel állunk szemben, a mit
állatnak nevezünk. A tapasztalatok sorozatán át öntudatunkban kijegeczesedeít az
állat fogalma. És mert ezt a fogalmat
nem mindig tárgyíthatjuk a valóságba, hanem arra csak képzeletben törekszünk,
azt — kifejező visszahatásként — névvel
illetjük, pl. galambnak mondjuk. Ilymódon az észrevevés komplikált érzéseiből
a tárgyitás és a kifejezés törekvései keletkeznek, ezek pedig a fogalomalkotás tényeihez vezetnek. A tárgyító, kifejező
törekvésekhez tartozik: a cselekvés és
ellenszegülés, a lesés és nemtörődés, az
értékelés és értéktelenítés, valamint az
állítás és a tagadás. Közülök a gyűjtő
szemlélés és ténykedés kifejlesztésében
erősen kiválnak: az értékelő és az állító
törekvés. Értékkel ruházzuk fel a tárgyakat, amikor azokat tudatunkban megmérjük, megbecsüljük s ezáltal őket a gyűjtő
törekvéseink számára előkészítjük. Ugyanezt tesszük az állítás révén is, mivel igazoljuk, helyeseljük a tárgyakra vonatkozólag mindazt, amit róluk tapasztalásaink
és képzelődéseink nekünk mondanak. A
múzeumos érzések és a múzeumos törekvések éppen ezen észrevevések adta tárgyításokban és kifejezésekben nyerik meg
— a külvilági ingerekre vonatkozólag leghatalmasabb segítő társaikat.
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Végre negyedik tényezőként a belső
hangulatok és az ezek fakasztotta személyesítő és eszményesítő törekvések lépnek sorompóba. Valamint az érzékelésekből, szövődményes egymásbaolvadás útján,
észrevevések alakúinak, úgy támadnak a
közérzésekből, azok sokféle találkozása és
egymásrahatása folytán, lelkünk legfinomabb, mert legemberibb érzései : a hangulatok. Szeretni vagy gyűlölni valamit,
azt szépnek vagy rútnak vallani, bármit
szükségesnek avagy fölöslegesnek vélni,
mást erkölcsösnek, erkölcstelennek, avagy
magasztosnak, gyalázatosnak ítélni, lelkesedni érte, örömmel vagy búval kisérni
annak szemléletét; mindez egyéni hangulatainknak eredménye. Bármely ingerrel
szemben a testünk én-je is érdekelve
van. Összes ingertámasztotta visszahatásaink közérzésekkel járnak karöltve. Testszerveink az általuk elvégzett munkával
megjelölik a visszahatás személyes természetét, mert ezen testimunka mindenkor az én érzéseit teremti. Számtalan
ilyen közérzés összetalálkozván és egybetársúlván, belőlük szövődményes közérzésbeli tömeg, a hangulat keletkezik. Általa megérezzük, hogy az inger a saját
én-ünket érte, hogy én-ünk az, a mely
válaszolt az ingerre, hogy <?n-ünk jól vagy
rosszul dolgozott, hogy rá-ünk várta, értékelte az ingert, hogy én-ünk törekedett
utánna és megvalósította azt. Egyszóval
a tömeges közérzések alakította testi énből idővel kikristályosodik a lelki én.
Hangulatok gerjednek bennünk, a melyek
személyünkhöz viszonyítanak mindent, sőt,
amit személyünkkel függési viszonyba
juttatni nem bírnak, azt eszményinek minősítik előttünk, így nő nagyra az élet
folyamán a lelki személyiségünk, annak
összes eszményeivel. E jellemnek nevezett személyiségünk készíti lassan
a
fogalmak átgyúrása által — az elmélete-

ket. Saját hangulatainkkal festjük ki a
képzelés szőtte fogalmakat és evvel elme'
leteket alkotunk, A személyesítés és az
eszményesítés törekvéseihez számítandók:
az óhajtó rokonszenvek és ellenszenvek,
a kérdő jóváhagyások, illetve megerősítések és kételkedések, az akaratos szándékok és habozások, úgyszintén a követelő
parancsolások és czáfolások. Mind megannyi szerephez jut a gyűjtőkedv és gyűjtőténykedés tökéletesítésében. Közülök a
legnagyobb hatása azonban
úgy tevőleges, mint nemleges formájában
a
megerősítő és parancsoló törekvésnek van.
Igazán a hangulataink azok, a melyek a
kíváncsi megszerzést, a mohó érdeklődést, a mérlegelő értékelést eredményeikben akár jónak, akár helyesnek megerősítik. Hangulataink azok, a melyek a gyűjtés utánzásában, megindításában, igazolásában kényszerítő parancsként hatnak.
A szenvedélyes gyűjtő erőszakoskodni,
fáradni, intrikálni, koplalni, szenvedni egyaránt képes, olyik talán lopni is, mihelyest a parancsoló hangulatok kényszere
alá j u t . Múzeumos érzéseink, törekvéseink legerőteljesebb
és legkésztetőbb
tényezői tehát éppen a hangulatok keltette személyesítő és eszményesítő törekvésekben találhatók fel.
A kulturnépek akkor emelkednek a
legmagasabb műveltségre, a mikor kiválóan megérett múzeumos érzéseik s hajlamosságaik vannak. Ezeknek magjaiból
csíráznak fel a társadalmi haladásnak jóformán összes erői. Ügy az oktatás, irodalom és művészet, mint a gazdaság, ipar
és kereskedelem, valamint a többi kulturtényező bőségesen tápláló talajra talál a
múzeumos érzésekben.
Ismerve már most lelki életünknek
fentvázolt sajátságait; tudva azt, hogy miféle reflexmunka révén nőnek és tökéletesednek emez érzések a belőlük eredő
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törekvésekkel egyetemben : nem lesz nehéz reámutatni a kultúra azon fegyvereire, a melyeket nemzeti erősödésünk,
gazdagodásunk és önállósításunk érdekében kívánatos szilárdra kovácsolni és
élesre köszörülni.
A jó érzékelés, az erős közérzet veleszületett sajátság. Kulturintézkedésekkel
ezt alig lehet befolyásolni. Elég, ha túlzásoktól, kimerülésektől, kicsapongásoktól megkíméljük testi szervezetünket. A
közegészség követelményeinek megfelelő
élet épségben megóvja azokat, valamint a
velük összefüggő törekvéseket. Igazi sikert
n y ú j t mindazonáltal a jövő nemzedékek
testi egészségének biztosítása. Országos
intézkedésekre van szükség, hogy a gyermekeink testi szervezetét gyöngítő hatások leküzdessenek. A négy leginkább
elterjedt ártalomként az alkoholizmus, a
szifilis, a tuberkulózis és az idegesség
ismeretes. Ezek nemcsak egyéneket pusztítanak, hanem testölő káraikkal három,
sőt több nemzedék sorozatára is rombolólag hatnak. A szülők ilynemű baja megrontja a gyermekek és unokák érzékelő
szerveinek meg érző szerveinek egészségét. Az a sok rossz látás, nehéz hallás,
tompa szaglás, hiányos ízlés, elégtelen
tapintás és tökéletlen hő- meg fájdalomérzés, v a l a m i n t az a számos gyönge tüdő,
erőtlen szív, lomha bél és gyomor, ingerlékeny ideg, munkaképtelen izom, a melylyel országszerte találkozunk, csakis J»
szülők
testi egészségükkel való
könnyelmű vagy bűnös sáfárkodásának
következménye. Mihelyest az alkoholizmust k i ö l j ü k a társadalmi szokások koré
bői, a szifilis terjedésének korlátokat vetünk, a tuberkulózis iránti fogékonyság u n k a t a l á s z á l l í t j u k és az oktalan,
életünket sorvasztó kicsapongásokat mir
den téren megszüntetjük: kultúránk gazdagodni fog nem csupán a megmer
Az E. M. E. Emlékkönyve
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emberanyag tömege által, hanem főleg a
megmentett emberanyag ép érzései és
egészséges törekvései által. Éljünk tehát
józan egészségben, küzdjünk a nemzedékeinket gyöngítő ártalmak ellen és ép
érzékű, egészséges tehetségű utódaink
révén csakhamar jól megássuk a műveltséget fejlesztő múzeumos törekvések melegágyát hazánkban is.
De ezek még csak a melegágyak.
Hogy talajukban érett gyümölcs teremhessen, azt jól meg kell munkálnunk és
bele jó magot kell vetnünk. A kultúra ezt
nevezetesen a múzeumos törekvések
szempontjából - - helyes észrevevések és
méltó hangulatok nevelése által érheti el.
A nevelést hol a család végezi, hol
az iskolára bízzuk. Sajnos ! Mai iskoláink
tananyaga és szervezete nem igen méltányolja e jogos követelést. A tananyag
sokat ölel fel és nagyon értékes is, de
vajmi keveset ad, a mi az észrevevéseket tökéletesíthetné vagy a hangulatokat
finomíthatná. A tanítás nálunk lelkiismeretes és becsületes, de csupán az értelem nevelésére gondol, a kedélyt egészen elhanyagolja. Honnét kerüljenek az
észrevevések színezésére hivatott szervi
érzések, a munka közérzetei, a mozgás
izomérzései, ha az oktatás módszere a
testet nem foglalkoztatja ? Hol ébredjenek a hangulatokat közvetítő ármozgások
érzései, ha a szív, a tüdő, a vérerek megfelelő munkára fel nem szólíttatnak ? Iskolai oktatásunk egyoldalú, mert az ilyféle
neveléssel nem törődik, azt a család kötelességévé teszi.
Pedig a családi élet manapság, a nevelésre szintén alig alkalmas. A szegény, a
kisiparos, a munkás családok idejét teljesen lekötik a munka kiszabta órák.
Gyermekeiket többnyire és főleg az utcza
neveli, a mely a léha, munkátlan korhely, naplopó elemek gyülekező helye.
15
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A középosztály családjai
társadalmi
helyzetük súlya alatt
örökös küzdelemben fáradnak a megélhetésért. Jobbára pazarabban kell berendezkedniük és
többet kell mutatniok, m i n t a mennyit a
keresetük megenged. Mellékfoglalkozásokat hajszolnak s azért i d e j ü k nem marad
a gyermeknevelésre, azt teljesen az iskolára bízzák. A felsőbb vagyonos társadalmi osztályok családjait sokoldalú, részint társadalmi, részint vagyonbeli kötelezettségek veszik igénybe, éjjel-nappal
annyira, hogy a gyermeknevelésre alkalom nem kínálkozik. E körökben azért a
gyermekek mellett nevelőket tartanak.
Csakhogy van-e intézményünk, a mely a
nevelőket neveli ? Ezeket is csak az iskolában tanítjuk, így tehát a nevelés fontos
feladata - kevés kivétellel
teljesen
az iskolákra h á r a m l i k . Az iskola nevelő
módszerei pedig nagyon távol á l l a n a k
attól, hogy a lelket, kedélyt értékes érzésekkel, nemes hangulatokkal és ezek vezérelte törekvésekkel megtöltsék.
Manapság az iskola kérlelhetetlen egoizmust vés a gyermeklelkekbe, a magától
felrügyező a l t r u i z m u s t ellenben elnyomja.
Hiszen kötelességévé teszi a gyermeknek
tudni és szeretni azt, a mi természetes
hajlandóságaival ellentétben van. Emlékeznie kell olyasmikre, amik a megfelelő
testi érzések hiányában az emlékbe tapadni nem akarnak. Meg kell értenie olyas
dolgokat, a melyekre a figyelme nem
rögzül, a melyeket kellő munkakedv elő
nem segít. Hiába ! Kötelességek előírásával, rabszolga munka végeztetésével, még
ki nem fejlett képességek követelésével
éppen úgy nem sikerűi helyes észrevevéseket begyakoroltatni, mint a hogy a veleszületett gyermekes játékkedv elnyomásával és kellemetlen közérzések felkeltésével nem sikerűi finomult, magasztosabb
altruista hangulatokat teremteni. Ezeket
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csak úgy é r h e t j ü k el, ha az e l a v u l t iskolai
módszereket egészen a sutba dobjuk s
helyükbe új nevelő eszközökről gondoskodunk.
Most már tudjuk, hogy az észrevevések tökéletesítésének legjobb eszközei : a
játék, némely figyelmet gyakorló sport, a
kézi ügyességek tanulása és a figyelmes
szemlélés. A szemlélés egyes módszereit újabban sok iskolába bevezették, de
csak képek, ábrák, minták segedelmével.
Üdvös hatást csupán az a szemlélés biztosít, amely létező tárgyakat, folyamatos
munkákat és létesülő eredményeket á l l í t
a szemlélő elé, és pedig úgy, hogy a
tárgy, a munkakisérlet s annak eredménye minden ízében és minden részében
a tudatba vésődhessék. Helyes fogalmak
csak ilymódon jönnek létre. Ezt a czélt
a múzeumok, műhelyek, laboratóriumok
közvetíthetik a legjobban. Nevelési szempontból korántsem elégít ki ám a „Mindent a szemnek, semmit a kéznek" axiómája. Máris kinevelt agyvelőnek ez talán
elég, mert a begyakorlott képzetek, a fegyelmezett fogalmak hozzásegítenek a tökéletlen észrevevések kiegészítéséhez. A tanúlónak azonban a megfogható kísérlet
kell. Neki nemcsak l á t n i a , h a l l a n i a , hanem
tapogatnia, forgatnia kell a tárgyakat. Az
érzékek figyelőképességéí csak így gyakorolhatja. Mindenfelől tapasztalatokat és
képzeleteket kell szereznie, hogy finom
részleteiben tökéletesíthesse az észrevevéseit, határozottsággal megállapíthassa a
fogalmait. Nagyban támogatja az ilyen
kísérletes szemléleti oktatást a kézi ügyességek betanulása. Mit ér az egész érettségi bizonyítvány, amikor a magasabb
tanulmányokra bocsájtott i f j ú még csak
szöget sem tud beverni a falba, vagy
tűzet gyújtani a kályhába ? A kézi ügyességek megszerzése nemcsak gyakorlati
haszonnal jár, hanem számtalan szüksé-
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ges és értékes közérzés betanulását köz- gyűjti tapasztalásait; játszva nőnek a fovetíti. A mozgások finomsága, összevágó galmai ; játszva ébred a képzelődése; és
pontossága, czélirányos kimértsége a tér- játszva élednek az eszményei. A játék
beli, időbeli és czélbeli tájékozódás egyet- tanítja meg összehasonlítani, megkülönlen biztos eszköze. Sohasem igazodik el böztetni, ítélni és következtetni, sőt játék
jól a térben s időben az, a kinek kézbeli közben csírádzik fel lelkében az igaz,
és lábbeli ügyességei nincsenek, a ki szép, jó és nemes hangulatok altruizizmainak s egyéb szerveinek feszülési musa. Még az ifjú és felnőtt korban is a
munkáját kellő kiszaboítságában megérezni testi meg lelki ügyességekkel párosuló
képtelen. Minél többféle ügyességet sajá- játékban érvényesülnek a leghangosabban
títunk el, annál szebben bővülnek s annál a különböző hangulatok. Csakugyan, az
élénkebben festődnek összes észrevevé- értelemmel űzött játéknak lélekemelő haseink és ezek fonalán összes tapasztalás tása van. A társas játékok a résztvevő
gyűjtötte fogalmaink. Ugyanilyen hatással játékosokat egyetlen közös czélhoz kötő
vannak az értelem művelődésére a külön- törekvésben egyesítik. Ők az együttérzésböző sportgyakorlatok. Az iskolákban ezek nek, az együttmozgásnak, az összetartássem nélkülözhetők, különösen, ha a figye- nak, az összetartozóságnak legháládatolem rögzülő képességét és gyors irányít- sabb nevelő tényezői. Forrásai ezek a
hatóságát fokozni czélozzuk. A vívás, a családbeli, a baráti, a faji, a nemzeti szeczéllövés, némely szertornászás, esetleg retetnek, a kölcsönös becsűlésnek, az
a lovaglás, erre igen alkalmas eszköz. egymáshoz való hitnek és bizalomnak, a
Persze túlzásba esni veszedelmes, mert közös eszméknek és reményeknek. Mina testi szerve megerőltető munkája köny- den altruista érzés, a mely kölcsönös és
nyen szív-, tüdő-, vese s más bajokat közös társadalmi törekvésekben oldódik,
okoz. Annál hasznosabb a sport a kedély- ilyen játékok keltette hangulatokban gyökerezik. Áll ez a múzeumos törekvésekhangulatok művelése szempontjából. Hiről is. Az altruizmus fenkölt érzéseit
szen a duzzadó fiatal testi erők kifejtése,
a fényes ügyességek érvényesülése ép nevelő tényezők sorában tehát a játékot
akár legyen az sportjáték, akár más,
testben, egészséges munka közben, kelleakár legyen a műhely vagy laboratórium
mes közérzéseket ébreszt. E közérzésekügyeskedése, akár a művészetek gyakorből pedig, a várható sikerek reménye és
lása ~ nélkülöznünk nem szabad. De
az elért sikerek fölötti lelkesedés révén,
bár múzeumos törekvéseinket is ezek serhangos kedv és élénk életöröm hangulakentik nyilvánulásaikban, viszont a mútai sugárzanak a leiekbe. Fokozott mérzeumokban l e l j ü k fel az ezen érzéseket
tékben eredményezi e hangulatadó hatádagasztó táplálékokat.
sokat a játék. Már a kicsiny gyermeket is
Minél több múzeum kell a nemzetá l l a n d ó mozgásvágy, figyelmes kíváncsinek. Minden iskolának legyen meg'a maság, tapadó emlékezés és kereső törekgáé, nem egy, esetleg több. Mert nem
vés ösztönzi a játékra. Ez természetadta
elég ám könyveket, történelmi, régészeti,
reflexeinek elkerülhetetlen folyománya.
művészeti tárgyakat szemléltetni az ifjúJátszva tanul a kisded enni, járni, kezét
sággal ! Nem elég természettudományi
használni, beszélni; játszva ismeri meg
tárakkal ellátni a tanulás hajlékait! Nem
az önnön testét; játszva gyakorolja az
elég az ipar, a kereskedelem, a földműidő, tér, czél, lét értékelését; játszva
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velés vagy egyéb társadalmi munka eredményeit hasznos példaként a gyermek
szeme elé állítani ! Okvetetlenűl szükséges, hogy a legapróbb óvodás is eme
múzeumok gyarapításában személyesen
közreműködjék és az azok mellé f ö l á l l í tott műhelyekben foglalkozzék.
Hordja együvé kiki az iskolák múzeumai számára azt, a mit a tehetsége, ügyessége teremt, a mit az érdeklődése f e l kutat, a mit a kedve értékel és a mit a
törekvés vágya megszerez. És ezen dolgok összehordozásában jusson szerep a
legkisebb t a n ú l ó n a k éppen úgy, mint a
felnőttnek. Dolgozzanak v a l a m e n n y i e n a
múzeumok számára iskolai műhelyeikben.

Vállvetett munkával rövid idő alatt elérhetik, hogy minden f a l u n a k meglesz az
iskolájával kapcsolatos múzeuma és műhelye. E m ú z e u m o k , e műhelyek lesznek
a magyar k u l t ú r a hirdetői. Ezek lesznek
nevelői nemzeti múzeumos érzéseinknek
s evvel egész j e l l e m ü n k n e k . Ezek útján
tökéletesedik majd összes érzésvilágunk
és minden törekvésünk. Á l t a l u k nő egykor nagyra a lelkes magyar szív és a
talpraesett magyar értelem.
A múzeumos iskolákban nőtt fiatalság egykor majdan a tudományos m u n k a
és a nemzeti hagyományok k u l t u s z á r a
létesített nagy múzeumok és gyűjtemények iránt is tud lelkesülni és dolgozni.
Dr. Lec/jner

Károly

Múzeumok és néprajz.
AZARUS és Steinthal 1859-ben indították
meg Zeitschrift für
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft czímű folyóiratukat, melylyel közszólás szerint egy
új tudománynak vetették meg az alapját.
Azóta egy félszázad telt el s ennyi idő
nem volt elég ez új tudomány czéljának,
anyagának és módszerének megállapítására. Ezen idő alatt mindenkitől elfogadott nevet sem tudtak számára kitalálni.
N á l u n k ennek az új tudománynak a
mibenléte eleddig nem sok fejtörést okozott. Katona Lajosnak 20 évvel ezelőtt,
i n k á b b csak figyelemkeltésül és tájékoztatásul írt rövid értekezésén kívül, ma
sincs egyebünk, a mit erre vonatkozólag
felmutathatnánk. 1 Jóllehet már annak is
e l m ú l t 10 éve, hogy Munkácsi Bernát ezt a
körülményt, mintegy szemrehányásképpen,
felpanaszolta s azt javasolta, hogy valamely idegen, német mű lefordításával is
kell segíteni ezen a szegénységen, ha már
máskép nem tudunk.De annál inkább érdeklődtek eziránt
a német tudósok. A kik anélkül is keresik a problematikus kérdéseket s szeretnek
mindent összefüggésbe hozni, rendszerbe
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foglalni és osztályozni. Egész könyvtár,
a mit erre nézve összeírtak. 3
És valahogyan ez a valóban szorgalmas és széleskörű munkásság sem tudott
olyan eredményeket létrehozni, a melyek
minden tekintetben kielégítenék a várakozást s lehetőleg minden oldalról megnyugtathatnának.
Mi, a mennyire az ide vágó irodalmat
áttekinthettük, a sikertelenség okát legfőképpen két körülményben v é l j ü k megtalálni.
Azt látjuk ugyanis, hogy a szakirodalom aránytalanul többet foglalkozik ennek az új tudománynak elméleti oldalával,
mint a vele összefüggő gyakorlati kérdésekkel. Erejének jó részét annak megállapítására fordítja: mi ez új tudomány lényege? hová tartozik? meddig terjednek
határai ? s mely más tudományokkal hozható összefüggésbe? Még a módszerről
tárgyaló munkák is a legtöbbször csupán
nagy általánosságban szólnak az igazi
módszeres kérdésekről s leginkább ez új
tudomány rendszerezésével és osztályozásával bajmolódnak. És ezek az elméleti
kérdések, főleg a hovatartozás gondolata

Ihre Bedeutung, ihre Ziele und ihre Methode.
Katona Lajos: Ethnographia, ethnologia, Leipzig u. Wien, 1903. Völkerkunde, Volkskunde
f o l k l ó r é ; Etbnograpb'ia 1890. évf. 69-87. 1.
und Völkerwissenschaft, 1905. - Oberbammer
2
Munkácsi Bernát: A néptudomány mai
Eugen- Anfänge der Völkerkunde, 1905. - uflnállása s főbb módszertani elvei;
Etbnograptfia ther S Ziele. Richtpunkte und Methoden der mo1899.:l évf. 397. l.
dernen Völkerkunde. Stuttgart, 1904. - Bastion
Az ide vonatkozó irodalom rengeteg czik
A Die Völkerkunde und der Völkerverkehr unter
halmazát mellőzve, á l l j a n a k itt pl- csak a kö- seiner Rückwirkung auf die Volksgeschichte. Bervetkezők : Krauss Fr. Allgemeine Methodik der lin 1900 — Hoffman-Krayer:
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als Wissenschaft, 1901. - - Scburtz H. Völker1897 1902. Erlangen, 1903.
Knortt K a r l : Vas kunde. Leipzig u. Wien, 1903.
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és a különböző határvillongások elintézése, annyira lefoglalták az érdeklődést,
hogy aránytalanul kevés idő maradt magára az anyaggyűjtésre s mag kevesebb a
gyűjtés és feldolgozás módszerének kifejtésére. Holott minden tudománynak életfeladata az utóbbi kérdések elintézésében
van s minél kezdőbb valamely tudomány,
annál i n k á b b .
A határ- és területkérdések minden új
tudományt zaklatni szoktak s megoldásukkal feltétlenül csak tisztázódik a helyzet
és minden egyszerűbb, világosabb, áttekinthetőbb lesz. Nem azt akarjuk tehát
mondani, hogy az elméleti kérdések és
fogalmi meghatározások feleslegesek. De
vájjon mi kára van abban a klasszika filológiának, hogy fogalmi köre mind máig
vitás? És vájjon megérdemlik-e ezek a
kérdések, hogy minden erőnket r á j u k pazaroljuk s értük akár az anyaggyűjtést,
akár a módszeres kérdéseket elhanyagoljuk ?
Azt látjuk továbbá, hogy a miért ez új
tudomány fogalmának meghatározása s területének körülírása mind máig nem sikerült, annak oka tárgyi nehézségben is van,
de sokkal inkább rejlik abban a kicsinyeskedésben és féltékenykedésben, melylyel
a német szakirodalom ezt a kérdést tárgyalta. Mert legfőképen ez az oka, hogy
az idevágó, nem is nagyon csekély számú
művek, nem annyira egymásra épülnek,
mint inkább egymás ellen készülnek.
Hogy alig van egy gondolat, a melybe
mindenik belenyugodnék s alig egy részletkérdés, melyben mindenki egyetértene.
És ezzel az egészet úgy összezavarták,
a nyilvánvaló dolgokat is úgy elhomályosították, hogy valóban szükség volt már
Wundt fellépésére, a ki visszatért Lazarus
és Steinthal k i i n d u l á s i pontjához s a „néplélektan" (Völkerpsychologie) fogalmával
világosságot árasztott erre a nem annyira

bonyolult, mint összebonyolított kérdésre.
A ki egységes gondolatot vitt bele az összevisszaságba s egy pont felé irányozta a
nagyon is szétágazó tudományos törekvéseket, — anélkül azonban, hogy ennek az
új tudománynak minden lényeges kérdését megoldotta volna s az egész ügyet
véglegesen elintézte volna.
Messze vezetne, ha még tovább is
bolygatnók ezeket a kérdéseket. Jelenlegi
ismereteinknél alaposabb tudással és jártassággal egymás mellé kellene állítanunk
az idevonatkozó véleményeket mind s
szembesítve őket, bele kellene melegedn ü n k a fejtegetésükbe. Azután bőven és
részletesen meg kellene o k o l n u n k az előttünk tetszetős véleménynek, esetleg véleményeknek igazságait, így aztán mi is azt
az utat járnók, melyet csak az imént kifogásoltunk. S ha a kérdés erősen kuszáit
szálait tán ki is tudnók bonyolítani, okvetlenül beleesnénk azokba az általános elmélkedésekbe, melyeket az e l m ú l t félszázad
meddőségének egyik főokául j e l ö l t ü n k meg.
Mivel főleg gyakorlati czél lebeg előttünk, minden részletesebb megokolás és
fejtegetés n é l k ü l , épen csak j e l e z z ü k , hogy
ahhoz a nem nagyon népszerű, sőt elég
erős ellenhatást keltő nézethez t a r t o z u n k ,
a mely az etnológiát nem tekinti külön
önálló tudománynak. A mely szerint Lazarus és Steinthal nem új t u d o m á n y t fedeztek f e l , hanem a meglévőknek új területeket nyitottak, továbbá az úgynevezett
szellemi tudományokba belevitték a természettudományi felfogást és módszert s
ezzel az összes tudományoknak új fordulatot adtak.
Ha igaz a német f i l o l ó g i á n a k az a
meghatározása, hogy új t u d o m á n y n a k csak
az nevezhető, melynek külön czélja, anyaga
és módszere van, ezek a feltételek mind
hiányoznak az etnológiából. Tárgyi része,
az úgynevezett tárgyi néprajz, semmi egyéb,
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mint összehordott anyag részint a szocziologiához, részint a míveltségtörténethez, az
embertanhoz vagy épen a régiségtanhoz.
Az úgynevezett szellemi rész pedig semmi
más, mint kisegítő része a mitológiának,
irodalomtörténetnek és
művészet-tudománynak. A l i g t a l á l u n k egyetlen részletet is,
melyet v a l a m e l y már ismert tudományba
bekebelezni ne lehetne; s természetesen a
rávonatkozó kutatások és gyűjtések czélja
és módszere is az egyes említett tudományok szerint változik és különbözik.
Ez a felfogás egyáltalán nem áll ellentétben Wundtía], a ki az egész etnológiát csupán kísérleti anyagnak tekinti a
néplélektani kutatásokhoz. 1 Mert hiszen
maga is a néplélektant az általános lélektan kiegészítő részének tartja 5 s ilyen
értelemben nemcsak az etnológiát, hanem
az összes tudományokat csupán a lélektan, i l l e t ő l e g a filozófia kísérleti anyagának tekinthetjük. Épen ezért mondhattuk, hogy W u n d t vizsgálódásai a „néprajzi
tudományok" " igaz megismeréséhez vezettek, anélkül, hogy az etnológiának,
mint külön tudománynak, a létkérdését eldöntötték volna. A „néplélektan" fogalma
ugyanis egységbe foglalja az összes néppel foglalkozó tudományokat, mikor mindenik elé ugyanazt a távoli czélt (t. i. a
népiélek megismerését) tűzi k i ; de egyáltalában meg nem akadályozza, hogy a
felállított széles kereten belül minden tudomány maga köré gyűjthesse az etnológiából mind azt, a mi természet szerint
hozzá tartozik.
Hogy példával é l j ü n k : jelzett felfogá4

„Ich betrachte demgemäss die geschichtlichen und ethnologischen Ergebnisse auf alft
hierher gehörigen Gebieten als einen Stoff
ich, ebenso, wie das Resultat eines Experime
tes, als einen gegebenen anerkennen muss. über
dessen psychologische Natur ich mir aber wohl
mit demselben Rechte, mit dem es die Philolc
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sunk értelmében a népzenét sem tekinthetjük egyébnek, mint az általános zenetudomány egyik fejezetének. És a népzenei
gyűjtések czélja sem lehet más, mint anyagot hordani az általános zenetudománynak
ehhez a fejezetéhez. E mellett a népzene
is anyagul szolgálhat a népiesség, a néplélek megismeréséhez, mint akár a népnyelv és népköltészet. Ezért egyáltalában
nem szükséges elszakítanunk az általános
zenetudománytól, melyhez természete és
lényege szerint tartozik. Mert mikor a népzenei gyűjtések adalékokat hordanak az
általános zenetudományhoz, ugyanakkor
egyszersmind a néplélektan számára is
dolgoznak. Ez ugyanis nem két, egymástól
különböző feladat és czél, hanem ugyanazon dolognak és ténykedésnek két különböző szempontból való nézése és értékesítése.
W u n d t ettől a felfogástól nemcsak el
nem tilt, sőt inkább rá biztat. Mikor a néplélektant az általános lélektan kiegészítő részének tekinti, ezzel feljogosít, hogy a néplélektan kísérleti anyagát, az etnológiát
vagy helyesebben a néprajzi tudományokat se tekintsük egyébnek, mint az általános tudományok kiegészítő részének.
Mert hiszen ebből a nézőpontból a tudományok sem egyebek, mint kísérleti anyagok a lélektanhoz, illetőleg a filozófiához.
De még világosabb lesz ennek a felfogásnak a helyessége, ha rámutatunk egy
pár jelenségre, a melyek minden néprajzi
kutatónak okvetlenül feltűntek és feltűnnek, ha öntudatosan nézi és kissé bíráló
szemmel vizsgálja a maga feladatát. Ezek
gen und Historiker selbst tun. ein Uriheil gestatten darf/ Völkerpsychologie. Leipzig, 1904.
Előszó az első kiadáshoz.
5 Gleichwohl wird die Völkerpsychologie als
solche'ein Theil der Psychologie bleiben." U. o.
o Ez volna tán a legalkalmasabb kifejezés a
szóban forgó fogalomra.
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a jelenségek, melyekre hivatkozni akarunk,
általában a n é p r a j z i tudományok külön,
önálló mivolta ellen szólanak ; de végeredményükben azokhoz a ferdeségekhez és
h i b á k h o z vezetnek el, melyek a néprajzi
tudományok egyik-másik ágának anyaggyűjtésében és módszeres feldolgozásában
észlelhetők. Nem tagadjuk, hogy hangoztatott f e l f o g á s u n k legfőbb jelentőségét s
egyszersmind legerősebb bizonyítékát is
épen abban l á t j u k , hogy míg e g y f e l ő l egységes alapot ad, a m e l y r ő l az összes idetartozó tudományokat áttekinthetjük, másfelől egyszerre felfedi azokat a hibákat és
módszeres tévedéseket, a melyek miatt
pld. népköltési gyűjteményeink anyagának
igen nagy részét szélnek kell eresztenünk
s a melyektől mégis, legújabb gyűjtőink is,
alig tudnak, vagy alig akarnak s z a b a d u l n i .
Kiindulhatunk abból a tényből, hogy
a néprajzi kutatásoknak m i n d j á r t a megindulása olyan volt, a melyből előre sejteni
lehetett, hogy itt nem egy, hanem több
tudományról lesz szó. Mert vájjon nem
feltűnő-e, hogy m i n d j á r t kezdetben egyszerre több ágban i n d u l fejlődésnek? Az
új tudományok rendesen úgy keletkeznek, hogy valamely már ismert és mívelt
tudománynak egyik-másik ága, részlete
önállósul s a szaporodás legegyszerűbb
módja szerint, t. i. sejt-osztódás útján,
kiválik az anya-tudományból. Ezzel szemben a néprajzi tudományok nem egy anyatudományból váltak k i ; s már Lazarus és
Steinthal felfogásában megnyilatkozik az a
többágúság, a mely hova-tovább mind nyilvánvalóbbá lett s melyet a legkitartóbb
félszázados munkásság sem tudott végleg
eltakarni.
Pedig a német tudós világ majd minden
törekvése arra irányult, hogy a szétfutó
ágakat összeszedje s belőle külön önálló
tudományt teremtsen.
Nem tartózkodunk kimondani, hogy a

néprajzi tudományok természetes és hasznos fejlődésének legfőbb akadályát épen
ebben a törekvésben látjuk.
Mivel mindjárt kezdetben észrevették,
hogy Lazarus és Steinthal munkásságában
a természettudományi felfogás és az ebből
folyó módszer a legfontosabb, a néprajzi
tudományok külön önálló voltát azzal igyekeztek elősegíteni, hogy ezt a felfogást és
módszert kizárólag a néprajzi kutatások
számára foglalták le s ezzel megakadályozták, hogy ez a termékenyítő gondolat
az összes tudományokat áthassa. Mert
valóban alig lehet egyébből, mint ebből a
kisajátításból, megérteni, hogy pl. az irodalomtörténet és poétika, de a történelem
s legesleginkább a zenetudomány alig valami, vagy épen semmi nyomát sem mutatja a természettudományi felfogásnak és
módszernek. Hogy e tudományokban még
most is a históriai, sőt néhol épen a teológiai felfogás és módszer az uralkodó s
a természettudományi gondolat legfennebb
ízelítőül ha megjelenik.
Ez a törekvés főleg a többi tudományokra volt káros. És a kór legérzékenyebben azon t u d o m á n y o k n á l érezhető, a
melyeknél mintegy a l a p u l , kiindulásul kellett volna szolgálniok a néprajzi kutatásoknak. A minők p é l d á u l az irodalomtörténet,
poétika, nyelv- és művészettudomány. A
nyelvtudomány áll még aránylag a legj o b b a n ; de gondolatunk szerint csupán
azért, mivel Lazarus és Steinthal éppen
erre irányították volt a figyelmet s ezzel
egyszerre olyan h a n g s ú l y t vetettek rá, a
melyről teljesen megfeledkezni később sern
lehetett. De a többiek úgy egészében maradtak a régiben s valóban visszariasztó az
elmaradottság például a zenetudományban.
Elősegítette különben ezt a ferde fejlődést egy más irányú törekvés is, a mely
már első sorban maguknak a néprajzi tudományoknak ártott.
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A természettudományi felfogás és módszer kisajátítása mellett ugyanis a német
szaktudomány az etnológia különállóságát azzal kívánta szolgálni, hogy anyagát
és körét igyekezett minél szűkebbre fogni,
mivel azt hitte, hogy így külön czélt, anyagot és módszert biztosíthat számára s
ezzel végleg elszakíthatja a többi tudományoktól. És míg a módszer-kisajátító
törekvés legutolsó, túlzó hajtását felismerhetjük abban a felfogásban, a mely az
etnológiát csupán módszernek tekinti, az
anyagszűkítő eljárásnak is megtaláljuk az
eredményét abban a meghatározásban, a
mely a német filológiában szinte dogmaszerű, s mely szerint az etnológiához az
ösztön termékei, a többi tudományokhoz
az öntudatos értelem alkotásai tartoznak.
Ismét nem lehet sem czélunk, sem feladatunk ennek a meghatározásnak akár
fejtegetése, akár bírálata. Csak éppen rámutatunk azokra a károkra, melyek ennek
a meghatározásnak a nyomán keletkeztek.
Először is ennek a meghatározásnak
igen nagy, mondhatnék: vezető szerepe
van abban a zavarban és összevisszaságban, mely a legközelebbi félszázadotebből
a szempontból jellemzi. Ugyanis a menynyire egyszerűnek és biztosnak látszik első
tekintetre ez a meghatározás, éppen annyira
zavaros és bizonytalan lesz, mihelyt az
ösztön és öntudat fogalmát akarjuk megá l l a p í t a n i s az iránt érdeklődünk: hol kezdődik az egyik s hol végződik a másik?
A léleknek ösztönszerű és öntudatos állapota közt eléggé könnyen észlelhető a
különbség; de mikor arról van szó, hogy
valamely tény, eszköz, cselekvés vagy csin á l m á n y vájjon az ösztönnek a munkája-e,
vagy az öntudat alkotása-e -- erre nézve
alig van biztos támasztékunk s minden
esetben eligazító kritériumunk. E tekintetben annyi alkalom és lehetőség van a
vitatkozásra és elmélkedésre, hogy való
Az E. M. E. F.mhWinyve
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bán nem csudálkozhatunk azon, hogy az
idevágó irodalom idejének és erejének
javát rávesztegette.
Pedig ennek a meghatározásnak
a
tarthatatlansága egészen nyilvánvaló. Az
egész meghatározás azon a feltevésen épül,
hogy az ösztön és öntudat között időbeli
vagy helyesebben: fejlődésbeli egymásután van. Ez a lélek életrendjében így is
van; de ha a tényeket, az emberi lélek
termékeit nézzük, az ösztön és öntudat
annyira összefolyva jelenik meg előttünk,
hogy termékeiket egymástól minden esetben elkülöníteni teljes lehetetlenség. És
a mi nagyobb: a fejlődés legmagasabb
fokán is találunk termékeket, pld. a művészetieket, melyeknek létrejöttében nagyobb szerepe van mindig az ösztönnek,
mint az öntudatnak. Viszont a legkezdetlegesebb kőfejsze is van annyira öntudatos
alkotás, mint akármelyik mai műdal. Ilyen
körülmények között és ezen az alapon
vájjon külön lehet-e választani a néprajzi
tudományok anyagát a többi tudományok
anyagától ?
Ennek a meghatározásnak különben
nemcsak az a bűne, hogy nyújthatóságával és forgathatóságával bő anyagot és alkalmat adott a terméketlen vitatkozásokra
és elmélkedésekre. Tán nem tévedünk, ha
fő szerepet tulajdonítunk neki abban a
homályosságban is, mely mind máig a
népiesség fogalmát körüllengi.
Mindenesetre különös dolog, hogy annyi
fejtegetés és vitatkozás után sem áll tisztán, mindenkitől elfogadható világításban a
népiesség fogalma. Pedig könnyű belátni,
hogy úgy az elméletnek, mint a gyakorlatnak egyik legfőbb érdeke ezzel a fogalommal tisztába jönni. Hiszen ez a magva,
lényege s egyszersmind ez lehet legfőbb
kritériuma is minden néprajzi tudománynak. Tehát ha érdemes volt valamely kérdés a behatóbb és pontosabb elméleti
16
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megfigyelésre és megállapításra, a néprajzi tudományokra nézve egy sem volt
szükségesebb és fontosabb, mint a népiesség fogalmának meghatározása.
Mégis azt tapasztaljuk, hogy legbehatóbban csak a népköltészettel kapcsolatban foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Nálunk
is még ezen a téren történt a legtöbb,
mivel irodalmunkban nagyobb szerepe és
fontossága van a népköltészetnek, mint
bármely más európai irodalomban. Érdekes vonás még, hogy a népiesség fogalmával úgy nálunk, mint külföldön, már
jóval azelőtt kezdtek foglalkozni, mielőtt
a néprajzi tudományok s a velők járó gondolatok napfényre kerültek. Az irodalom
vetette fel ezt a kérdést a népköltészet
révén s ez az oka, hogy a néprajzi tudományok keletkezése után is szinte kizárólagosan az ő ügye maradt.
És az irodalom valóban behatóan és
részletesen foglalkozott ezzel a kérdéssel. Vizsgálódásainak legvégső eredménye,
hogy a népiesség költői, illetőleg művészi
felfogástvagyvilágnézletetjelent, mint pl. a
romanticzizmus vagy naturalizmus. Ismertető jeleit is megállapította az „egyszerű"ben, „természetes"-ben és „naiv"-ban.
Ez a meghatározás az irodalom és művészet számára jól megfelel, mert belőle
sokat megérthetünk, sokat megmagyarázhatunk. A magyar irodalomban pl. a népszínmű sajátságos helyzetét és fejlődési
menetét csak is ennek a felfogásnak a
világánál értjük meg. De ez a meghatározás annyira egyoldalú és szűkkörű, hogy
a néprajznak csupán művészies termékeire
alkalmazható; ezzel a meghatározással
már a népnyelvnél megakadhatunk s az
úgynevezett tárgyi néprajznál pedig végleg
elakadunk. Aztán e meghatározás ismertető jelei közt csupán a „naiv" látszik
lényeges jegynek, mert a másik kettőt, a
mennyiben nem egyet jelentenek, más fel-

fogás körében is m e g t a l á l j u k ; ellenben
ha főleg a tárgyi néprajzra figyelünk, a
népiességnek egy új jegyét találjuk, a „kezdetleges''-^ a primitivumot, mely minden
más jegynél lényegesebbnek látszik, de a
melylyel az irodalom és művészet aligha
mehet valami sokra, íme a nehézség, mely
főképpen abból az egyoldalúságból állott
elő, hogy a népiesség fogalmának kutatását
az irodalom a maga számára foglalta le.
Érdekes különben, hogy ebbe a kérdésbe W u n d t sem hozott világosságot; sőt
az ő fellépése c tekintetben alighanem
zavarólag hat. Igen csábító ugyanis az a
gondolat, hogy a Wundt-féle „néplélek"
és a „népiesség" fogalmát azonosaknak
vegyük, vagy legalább is köztük valaminő
megfelelést keressünk. Csábít erre, hogy
mindkettőnek a néprajzi tudományok közt
összekötő, egységesítő szerepe van. A különbség azonban mindjárt kitűnik, mihelyt
meggondoljuk, hogy Wundt „néplélek"
szón az egyéni lélek ellentétét érti, tehát
egészen pontosan a tömegek lelkét. Ennek
a népiességhez nagy, igen nagy köze v a n ;
de a kettőt egynek venni, vagy egymással
összetéveszteni, végzetes tévedés volna, a
mint ezt főleg minálunk teszik azok, a kik
a népköltési és népművészeti adalékok
erdetet keresik s előállási körülményeit
vitatják.
De Wundt fellépésének c tekintetben van még egy veszedelme. Feltétlenül
nagy dolog s a néprajzi tudományok fejlődésére éppen döntő befolyása van az ő
néplélektani kutatásainak. De félő, hogy
Wundt nyomán nemcsak a népiesség, de
az egész néprajz, minden tudományával
és kérdéseivel egyetemben, újra lélektani
problémává válik. A néplélek fogalma
ugyanis szépen visszavezet minket az ösztön és öntudat kérdéseihez s más, tán
szerencsésebb oldalról, de ismét csak felnyitja az elmélkedéseknek azokat a zsi-
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lipjeit, melyekből eddig is jórészint terméketlen s i n k á b b zavaró, mint tisztító
áradat szakadt a néprajzi kutatásokkal foglalkozók nyakába.
És ez valóban igen nagy szerencsétlenség volna a néprajzi tudományok egészséges fejlődésére nézve. Mert hiszen eddig
is az volt a legnagyobb baj, hogy az etnológiát f i l o z ó f i a i problémának tekintették s
még a kik nem is tekintették annak, azok
is főképpen arról az oldaláról vizsgálták s
minden áron elméleti, filozófiai alapra
igyekeztek fektetni. És ebbéli nagy buzg a l m u k b a n majdnem teljesen elhanyagolták az anyaggyűjtést, annak módszerét s
általában mindazokat a gyakorlati kérdéseket és feladatokat, melyekből igazi haszon háramlóit volna úgy a néprajzra,
mint általában a tudományokra.
Valóban alig lehet valami lehangolóbb
a gondolkozó emberre nézve, mint annak
tudata, hogy a néprajz születésekor Lazarus és Steinthal alapjában véve helyesen
és tisztán látták maguk előtt a feladatot,
mely a tudományok fejlődésében raja vár;
az utódaik azonban puszta elme-játékká
tették, félrevitték s terméketlen elmélkedéseikkel és az ezek miatt elhanyagolt
tudománytalan, módszertelen eljárásukkal
a néprajznak szinte minden hitelét és becsületét elpazarolták. Mert csak az nem
latja és érzi, a ki nem akarja, hogy ez
idő szerint a néprajzi kutatásoknak más
tudományszakok előtt alig van valami jelentősége.
Véleményünk szerint a néprajzi tudományok eddigi fejlődése a legnagyobb
mértékben rászolgált erre az elbánásra;
de éppen azért nagy kár és szégyen volna,
ha tovább is ezen az úton haladnánk. Az
elmélkedésből, az egységes alap kereséséből, a néprajz eredetének, hovatartozásának és filozófiai mibenlétének misztériumaiból már épen eleget hallottunk. Ideje,
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hogy gyakorlati oldaláról fogjuk meg s
kiszedjük belőle mind azt a kétségtelenül
értékes kincset, melyet a tudomány és
kultúra számára magában rejt.
Hogy ehhez hozzá fogjunk, tökéletesen
elég az elméletből annyi, a mennyit már
tudunk. A „néplélek" fogalma elég egységes alapnak látszik, hogy ráállva, magunkat tájékozhassuk. A „népiesség" fogalmának rejtelmeibe sem kell okvetlenül
belevesznünk, mert a mire használni akarjuk, arra a czélra van más, elég jó irányítónk. Nekem legalább úgy tetszik, hogy
a kultúra különböző rétegei e tekintetben
a lehető legbiztosabban eligazítanak. A
nép fogalmának meghatározása nehéz feladat, de a kultúra különböző rétegeit élesen elválasztják a különböző foglalkozások
és életmódok s nekünk ezek egyelőre elég
biztos keretet adnak, hogy anyaggyűjtésünk számára a három fő kategóriát —
népi, félnépi és művészi — felállíthassuk.
Ezekkel a kérdésekkel felesleges az
időt tölteni és a munkaerőt fogyasztani.
Ha miben tévednénk, majd helyreigazítja
az idő. Efelett nincs miért aggódnunk,
mert munkánk eredménye és a gyűjtött
anyag használhatósága nem ezektől a kérdésektől függ. Ha a néprajz anyagát felosztjuk mindazon tudományok közt, melyekhez természetszerint tartoznak, azok
kifejlett és már megállapodott módszerükkel majd gondoskodni fognak a kellő szükségletekről és ellenőrzésről. Csak eresszük
össze a mesterségesen elválasztott feleket.minden tudomány ki fogja elébe tűzni a
maga czélját, ki fogja választani anyagából a szükségest és használhatót s-megfogja osztani vele a maga módszerét. Igaz,
hogy így a néprajzról, mint különálló, egységes tudományról, többet nem beszélhetünk ; de a mi benne egységre hozható,
azért az se megy veszendőbe, mivel együtt
tartja azt a néplélektan s a közös voná16*
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sok jelzésére szolgálhat a „néprajzi tudományok" elnevezés is.
Előbb azonban el kell végeznünk még
egy igen kényes, de igen fontos feladatot.
Számba kell vennünk s a jelzett szempontból meg kell bírálnunk az eddig összegyűlt anyagot. Az elmúlt 50 év meddőségének nincs ennél hathatósabb bizonyítéka.
Leghamarabb feltűnik az eddig gyűjtött
anyagnak a hiányossága, illetőleg aránytalansága. Van néprajzi terület, pl. a népzenéé, a melyen európaszerte alig történt
valami. Viszont a tárgyi néprajz adalékaival telve vannak a l e g k ü l ö n f é l é b b múzeumok. Ezeknél azonban egy másik baj, a
rendszertelenség, mutatkozik, a mely leginkább abból áll elő, hogy minden czél
nélkül, csak úgy találomra történnek a
gyűjtések s az elrendezés alig logikusabb,
mint a hogy a veréb csinálja a fészkét.
De a mi az eddig gyűjtött anyagot a
legnagyobb mértékben kétessé teszi, az a
módszertelenség, a mely a különböző néprajzi tudományoknál különböző mértékben nyilatkozik meg, de mindenütt többékevésbé megtalálható. Annyira igaz ez,
hogy szinte általánosnak merjük mondani
azt a megállapításunkat, hogy a néprajz
gyűjtői eleddig csupán jóhiszemű laikusok
voltak. Ha akadt is néhány hozzáértő, jó
maga mindjárt az így-úgy összegyűjtött
anyag feldolgozásához látott s rábízta az
anyaggyűjtést azokra, kik erkölcsi és
anyagi üzletnek fogták fel az egész munkásságot.
Nem lehet ezeket a dolgokat részleteznünk, mert az egyes esetekre való utalással esetleg árthatnánk magának az ügynek is. Csak éppen hivatkozunk hát a magyar
népzenei és népköltészeti gyűjtésekre.
Azt mondhatnék, hogy nincs Európában egy nép is, a mely annyi szellemi és
anyagi erőt fordított volna a népzenei és
költészeti gyűjteményekre, mint éppen mi.

A folyóiratokban szétszórt közléseket nem
számítva, húsznál több vaskos kötetet mutathatunk fel, melyekbe a magyar nép prózai és verses költészete Össze van gyűjtve.
A mint már említettük, a népzenei gyűjtések európaszerte el vannak hanyagolva ;
de mi különböző gyűjteményeinkben közel
10 ezer népdalt mutathatunk f e l , nem is
számítva azokat az ezereket, melyek a
Néprajzi Múzeum hengerein alusszák örök
álmukat.
Minő gazdagság! Milyen szép számbeli
eredmény ! És ha valamely külföldi tudós
példákat kér a magyar népi költés és népi
zene megismerésére : melyik kötetet küldhetjük el neki lelkiismereti furdalás nélkül? Vagy ha nekünk van szükségünk
bizonyító példákra : hol van az az ötven
zenei és költészeti adalék, melyben tudományos érzékenységünk minden tekintetben megnyugodhatnék?
Gyűjteményeink nem tudományos czélból készültek, hanem az elsők irodalmi és
esztétikai czélból, a legutóbbiak pedig legfennebb divatból. Gyűjtőink jóhiszemű
laikusok, a kik nincsenek tájékozódva a
gyűjtésnek sem czéljáról, sem anyagáról,
sem módszeréről. A szerkesztők a másodharmad kézből kapott adalékkal kényükkedvük szerint járnak el, mivel az a felfogásuk, hogy a nép elrontja a termékeket
s éppen azért az a meggyőződésük, hogy
a kapott nyers anyagon nekik nem csak
szabad változtatni, egyeztetni, de az adalékok megjavítása egyenesen a szerkesztői kötelességek közé tartozik.
Mindenféle irányt és felfogást, tudást
és tájékozatlanságot, nemes elszánást és
üzleti érzéket lehet tapasztalni a mi 50
év óta folyó népzenei és népköltési gyűjtéseinkben. Csupán az az egyetlen igaz
felfogás maradt háttérben, hogy ez a feladat tudományos feladat s hogy ennek a
megoldása csak is szorosan a tudomány
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czéljai szerint s csak is a tudomány esz- néprajzot. Minket ugyan nem zaklatott
közeivel lehetséges. Minden, a mi más ennek az ügynek sem a filozófia, sem a
czéból, másként történik : lehet dologtalan tudományok felé eső oldala. Mi csak naöv
&J
emberek érdeklődése, újságvágyók szen- időközökben s akkor is csupán alkalomzácziója, lehet divatja még a nemzeti szerűleg foglalkoztunk vele.
íme, nagyjában és vázlatosan előadva
érzésen élősködőknek is ; de végeredméazok
az okok, melyek miatt a néprajzi
nyében idő- és erőpazarlás, a mit tovább
tudományok jelentősége az emberek szeis ezen az úton folytatni nemzeti bűn.
A külföld tudósai elvérzettek a nép- mében elhomályosult. Véleményünk szerajz problémáin; azoktól megkapva, el- rint ezek a tünetek jelzik a néprazi tudohanyagolták kivonni belőle mind azt a mányok jelenlegi állását; de egyszersmind
hasznot, a mi természet szerint benne rámutatnak arra az útra is, melyen a népvan. Előttük oly szépnek tűnt fel a nép- rajzi tudományok igazi jelentőségét megrajznak az az oldala, a mely a lélektan láthatjuk. A melyen haladva, vissza lehet
és f i l o z ó f i a felé néz, hogy szinte teljesen még szerezni a néprajzi kutatásokba vetett
elfeledkeztek arról a második oldaláról, hitet s legalább azt a megbecsülést, a mely
mely az egyes tudományok felé néz. Ná- már 50 évvel ezelőtt, Lazarus és Steinl u n k pedig soha sem vették komolyan a thal idejében, megillette.
Seprődi János

Az Erdélyi Múzeum jövője.
z Erdélyi Múzeum-Egyesület 50 éves
j u b i l e u m i emlékművéhez néhány sorral hozzájárulandó, előre bocsátom, hogy
a gyakorlati cselekvés embere vagyok.
Teljesen méltányolom ugyan az E. M. E.nek ideális czélját és nemes hivatását,
mégis hangzatos szólamok mellőzésével az Erdélyi Múzeum-Egyesület jövőjére, nagyratörő terveinek gyorsabb megvalósítására néhány gyakorlati kérdésről
gondolkodom.
Tagadhatatlan, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület a magyar tudományos
világnak nagybecsű szolgálatokat tett;
hogy a Múzeum és egyes tárai élén állók
a tudomány és művelődés érdekében annyi
szeretettel és szorgos igyekezettel dolgoznak, hogy a magyarság valóban csak
hálával adózhat érette. Az egyetemmel
való szerves kapcsolat miatt azonban a
tárak élén önzetlenül dolgozó tudós tanárok minden munkája i n k á b b a tudomány,
mint az általános közműveltség részére
válik eredményessé és gyümölcsözővé. A
múzeumi gyűjtemények a megfelelő egyetemi intézetekben vagy azok mellett kitűnően szolgálják ugyan az Egyetem s a
tudományos élet igényeit, de nem érvényesülhetnek kellőképpen, mint múzeumok. Csupán a közelebb állók látják és
láthatják meg az egyetemi intézetekkel
szervesen összeforrott gyűjteményeket s
azt a munkát, melyet azok kifejtenek. A

A

gyűjtemények a megfelelő egyetemi intézetek keretében élnek, múzeumi önállóságuk inkább az intézménynek szervezetében s jogi állásában, mint a közműveltség érdekében kívánatos szabad és
mindenki részére könnyen hozzáférhető
voltában tűnik ki. A közönséges ember,
turista vagy átutazó szinte felfedező útra
indul, mikor a Múzeum tárait meg akarja
látogatni.
Innen van, hogy a Múzeum, a mely
gyűjteményeivel ugyan egységes egyet képez, valójában több helyen
megosztottan kezeli milliókat érő gyűjteményeit,
kincseit; anélkül, hogy arról a tudományos világon kívül az ország,
a
nagyközönség kellő tudomással bírna és
bírhatna.
Hogy megismertem és megszerettem
az Erdélyi Múzeum-Egyesület áldásos,
hazafias tevékenységét, azon a véletlenen
múlt, hogy az Egyesület közgyűlésének
bizalma az Erdélyi Múzeum-Egyesület
pénzügyeinek kezelésére megválasztott. S
mert megismertem, noha a tudományos
világon kivül állok is, érzem, hogy az
Erdélyi Múzeum nemcsak a tudós világnak, de a nagy közönségnek is feltétlen
hasznára van; alapot nyújt az általános
művelődésre, annak fejlesztésére; és az,
ha megismerte, lelki szükséglete gyanánt
meg is szerethette. Azt vélem tehát, hogy
nem szabad ezt az ékes világosságot le-
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borítva tartani, különösen akkor, ha az az összes tárakat, hogy kellemes látniintézmény oly nívón áll, hogy minden valóságaival leköthesse a néző figyelmét
o w-i K/-I«
U," *. „ „
~.~ £ -, ,
' l_ _
ember büszkeséget
és' _ nemes élvezetet
megszerettesse az intézményt a nagykömeríthet belőle.
zönség aprajával-nagyjával. S mert a nagyA ki a viszonyokat ismeri, hálás az közönség mindenkor - - főleg manapság,
Egyetem iránt azért a magas, tudomá- a lázas idegesség korszakában, — m i n nyos színvonalért, melyet tudós tanárai den egyéb iránt indolens, a mi közvetlen
által a Múzeum gyűjteményeinek ad, de napi teendőivel és szórakozásaival nem
azok nevében, kik nincsenek ilyen sze- kapcsolatos, nem kell restelni még a rekrencsés helyzetben, kötelesség fölhívni a lám módját sem a Múzeum népszerűvé
figyelmet arra, hogy a Múzeum iránt az tételére. Elvégre a czél az, hogy a maerdélyi magyarságnak történeti joga, az gyarságot hazafias szellemben megerőegész művelt világnak pedig közművelő- sítsük, — tudományát fejlesszük, mindési igénye volt, van és lesz mindenha- den tisztes eszköz tehát, a mi erre vezet,
Ezt a történeti jogot senki sem tagad- igénybe vehető.
hatja s az új idő és szerencsésebb kor
S ha ezt a reklámot finomabb fors a múzeumi gyűjtemények fejlődése im- mában óhajtanok végrehajtani, a nagymár a közművelődési igényt is fennen közönség és az idegenek tájékoztatására
hangoztathatják. Az Egyesület tehát ez csinos kis útmutatót kellene készítenünk.
alapon már régebben kifejezést adott Ez a Múzeumot megfelelő részletességannak az óhajtásának, hogy a múzeumi gel írná le és tájékoztatná az érdeklődőgyűjtemények megfelelő módon helyez- ket, hol, mikor, mit láthatnak? A kültessenek el, nemcsak az Egyetem tudo- földről jövő utazók számára a különféle
mányos czéljait, hanem az általános mű- útmutatókban szintén kellő részletességveltséget is szolgálandók. A kormány köz- gél kellene fölvétetni a Múzeumot, hogy
művelődési politikáját az Egyesület e ki- e kis reklámok a Múzeum hírét kifelé is
vánsága mindennél jobban szolgálja s hatékonyabban terjesszék.
A múzeumi épületek felépítését több
valóban csak ez az egy körülmény teszi
oknál
fogva, de főleg azért is lehet hamaindokolhatóvá, hogy az Egyesület az államrosan
remélni,
mert az Erdélyi Múzeummal kötött szerződésben gyökerező jogát
Egyesület tulajdonát képező Mikó-féle
hatékonyabban nem sürgette.
A gyűjtemények ellen senkinek sem kertet az államkincstár különféle építkelehet szava, de keretök ellen igen, mert zésekre foglalta le és ezzel szemben csak
az igen kizárólagos, a min segíteni kell, méltányos kárpótlás volna, ha a bőkezű
hogy azokat mindenki részére élvezne- adakozó szellemének megfelelően a műtővé és általában ismertté tegyük. Egész- zeumi gyűjteményeknek megfelelő elhelyeben egységes és nem megosztott Mú- zésére mihamar módot is adna.
.
zeum képes csak felhívni és lekötni az
Az erre vonatkozó remények teljeseáltalános figyelmet, mert jelen stádiuma- désére igen kedvező és igen bíztató eredbán a nagy közönség alig tud az Erdélyi ményekül, legyen elég a könyvtárnak minMúzeum-Egyesület működéséről, a Mú- den igényt kielégítő s immár messzi földre
zeum létezéséről
Más keret kell és pedig olyan, a mely
méltóan, megfelelő helyiségben ölelje fel
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annak szakbeli gazdagságára, finomságára
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és arra utalni, hogy a régi botanikus kert
helyett, melyet az államkincstár, mint
jeleztük, egyetemi építkezések részére kijelölt, új és nagyobb fejlődést biztosító
területet vásárolt nemrég. De az új botanikus kert, ha meg lesz, magával fogja
hozni a növénytári gyűjtemények s a
„Botanikus Múzeum" elhelyezésére szolgáló épületet is. S a régiségtári épület
sem késhetik soká, mivel a gyűjteménynek több, egymástól függetlenül álló, részint bérházakban elhelyezett részei olyan
erkölcsi és anyagi felelősséget rónak az
államkincstárra, melytől szabadulni elsősorban annak volna érdekében. Végül az
ásvány- és őslénytani gyűjteménynek szin-

tén szépen gyűlő anyaga és tudományos
rendeltetése előbb-utóbb szét fogja törni
mai szűk kereteit.
Ha majd szép Múzeumunk lesz, mely
gyönyörködtetni, oktatni fog s a múltból jó
példával tanít, miként kell a jövőt, a nemzet jövőjét művelődés, hazafias érzés ápolása, nagyjaink megbecsülése által előkészíteni és biztosítani: egy perczig sem
kételkedem abban, hogy a nagy közönség áldozatkészsége méltó módon fog megnyilatkozni s az immár megismert, nemes
czélokért küzdő Múzeumot és Egyesületünket minden irányú támogatásával a legszebb erkölcsi és anyagi sikerekhez fogja
juttatni.
Lendvay Emil

Kolozsvár főtere 1859-ben

II

AZ E. M. E. RÉGI EMBEREI

Gróf Kemény József.
(1795—1855)
' LÉTÉNEK 42-ik évében járt gróf Kemény
József, mikor 1 837-ben legféltettebb
kincsét - könyveit, okleveleit és kéziratait
-közczélra szánta: a Kolozsvárt feláll.'tandó Erdélyi Múzeum alapjául. 1 Nagy önmegtagadás rejlik abban az elhatározásban,
hogy íróemter megváljék gyűjteményétől,
Hiszen Kemény József már 1829 óta írógatott*
s éppen
gao
ppen akkor
a o r készült az erdélyi
forrásművek megindítására, a mi magában
is nagy könyvtárt kivan és föltételez. De
,
i-^lanítn
pazar ádozatkészségében
a konyvtaralapito
nagy elődök nyomába kívánt lépni : báró
BruL^tha, Sám'uel erdé.yi kormányzó, gróf
Batthyány .gnácz erdélyi püspök és gróf
TeJekiSámuelerdélyikanczellarnemespeU
dáját követte volna Erdélyben, mmt Mag.yarországon gróf Széchenyi Ferencz követte a

meny ebből az engedélyből merített reménységet az Erdélyi Múzeum sikeréhez és ezért
1 841 februárius 24-én unokaöcscsével, gróf
Kemény Sámuellel együttesen
előzetes
levélben jelentette be Küküllő-vármegye
rendéinek, hogy a tavaszi országgyűlésen fel
fogják ajánlani gyűjteményeiket a Kolozsvárt állítandó Nemzet, Múzeum alapjául és
erre támogatásukat kenk Ezen a g.rasgyűlésen a nevezetes levelet azonban nem
olvashatták fel, mert a rendek előre megeűveztek abban, »„hogy
egyezte
B i a történt elnöki erőat elővenni nem
szak miatt semrm tárgyat
fognakY az ügy tehát 21 .
l eve ét a K.

, - j n ] n ; — irtás
írták Denne
benne —
csuoan
hódolni,
3
15000 kötetet megha.adó könyvtáru-

-' ••

Húsz esztendővel a M. Nemz.
törvénybe iktatása után, 1828-ban
Farkas Sándor vetette fel először az
Nemzeti Múzeum gondolatát. Ezt akarta
volna Kemény később megvalósítani, de ez
a vállalkozása nem sikerült. A hatalom a
magyarság megerősödését görbe szemmel
nézte, de megengedte 1840 őszén a szászok
Landeskunde-Verein-jának létrejöttét. Kei Kelemen Lajos, az „Erdélyi Múzeum-Egyesület Emlékkönyve" 9. 1.
* Első czikke .Kolozsvári Phönix';' «.mén a
Tudományos Gyűjtemény 1829. évf. VII.
101-111. lapján jelent meg s a kolozsvári refőr
mátus kollégium történetéhez nyújt ada
kiegészítvén velük Sz. Pataki Kendere* Ferencz
hasonló czímű előbbi czikkét. De irt meg 11
és 1840-iki évfolyamába is három értekezés

^er,

„ ^.^fa ^^
felkínálták, abban
,
őződésben
h o g y „nemzeé]etit f ö n n t a r t j a , h a n e m

men
üketahazának

SZ

e

f
r

n

v

) mit
fa azok

J eszközölhetnek)
ügy

ha

,szer
űen
^
sze]lemí
h a j d a n -s

czé

honjok-

3 Kelemen Lajos nyomán, id- h. 10. l A két
Kemény levelének német fordítását Id. a Siebenbürqer Wochenblatt 1841. évf. 28. számában.
4 m Bethlen János Kolozsvárt, 1841 tavaszelő
04 én Kemény Józsefhez irt leveléből, a mi azért
nevezetes, mivel eddigelé (Szilágyi Sándor nyomán) mindenütt ügy volt a dolog feltüntetve,
mintha a két Kemény fontos levelet tényleg felolvasták volna a küküllőmegyei gyűlésen;
17*
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közértelmesség által világszerte kifejtett
jótékony eszmékkel is megismerkedni
törekednek," a mi legkényelmesebben egy
Nemzeti Múzeumban összehordott gyűjteményből lehetséges. Az így szerzett
ismeretek pedig nemcsak arról tesznek
tanúságot, mit tettek az ősök „honjok'
anyagi és szellemi emelésire," hanem arra
is módot nyújtanak, hogy e föld az emberi
nemnek egy boldogítóbb, egy szebb hónává
váljék.''
A KK. és RR. a ritka ajánlatot örömmel
fogadták s mielőtt eloszlottak volna, Keményéket a múzeumi igazgatóságba be is választották. 6 Ez ugyan semmit sem végzett, de
azért a múzeum eszméje kiolthatatlanul
élt az erdélyi vezérférfiak lelkében s mikor
az E. M. E. — annyi szomorú év hiábavaló epekedése után — 1859-ben végre
testet öltött, legbecsesebb gyűjteménye
valóban a két Keményé lett.
Gróf Kemény József, sajnos, nem örülhetett nemes szándéka diadalának, mert
immár négy esztendeje halott volt. De a
mit hazája javára egy munkás élet hangyaszorgalmával gyűjtött, az — miután kevés
veszteséggel kiállotta az 1848-iki oláh
támadás perzselő tüzet ' — biztos helyre
került, hogy örök forrásává váljék a hazai
történetírásnak. Mert gyűjteményének az
a jelentősége, hogy abban az irodalom
bármiféle munkása talál adalékot és összehordójának az a művelődéstörténeti fontossága, hogy kordig Erdély történetírói
közül senki sem gyűjtött nálánál szélesebb
mederben s az élet minden jelenségére
Szilágyi czikkében, a Budapesti Szem/e 1859-iki
7. k. 342. 1.
5
A Kolozsvárt, 1842 nyárelő 20-ikán kelt
beadványból, mely megjelent „Az Erdélyi nagyfejedelemség . . . rendéinek 1841 43-iki országgyűlésének jegyzőkönyve" 330—331. l.
8
Az 1848 januárius 3-ikán tartott ülésében;
ugyanott 571. l.

kiterjedő f i g y e l e m m e l ! Hisz gr. Kemény
József irodalmi hagyatékában oklevelek
és krónikák mellett verses műveket találunk, egyház- és jogtörténeti kötetek szomszédságában rómaikori régészeti, felírattam
és érmészeti anyagot, meg föld- és néprajzi adatokat s a mikor Európában még
jóformán sehol sem foglalkoztak gazdaságtörténelemmel, jó előre gyűjti Erdély
kereskedelmének és iparának emlékeit és
1832-ben megírja annak történetét. 8
Bámulatos sokoldalúságát muzeális
érzékének és gyűjtő szenvedélyének köszönhette. Kemény a történetírás eszközének tekintett mindent, a mi azt adatokkal
szolgálta és ernyedetlen szívóssággal kutatott és szedett össze mindent: könyvet, oklevelet, érmet és régiséget, a mihez csak hozzájuthatott. Ezekért Kemény nem az amateur bálványozó féltésével rajongott, hanem
a tudós égő lelkesedésével, mely a feltünedező emlékektől a hazai történetírás bővülését reméli s nem pusztán azért becsüli
őket, mert ritkák vagy éppen unikumok.
E meggyőződésében Kemény József már
1847-ben „a régi épületek befedését
óhajtja, de csak annyira, hogy további
romlástól óvattassanak meg s bizzuk a
többit az ország rendelésire; de nehogy
az ily épületek ellenkező stílbe öltöztessenek, későbbi kijavításukat egy szakértő
társaságra bizná." Á m d e még az ingó műemlékek megvédésére is gondolt s mivel
véleménye szerint Erdélyben évenkint
valami 10000 darab pénz kerül ki a földből, addig is, mig az Erdélyi Múzeum
;

A gerendi két Kemény-kastélyt 1848 november
28-án oláh parasztok fosztották ki, de az iratokban
nem esett sok kár, inkább csak összchányódtnk
és sárosak lettek.
8
Megjelent „Chronologische Darstellung des
Handels und der Industrie in Siebenbürgen
unter der Regierung österreichischer Fürsten"
czimen a Transsilvania 1832. évfolyamában.

GRÓF KEMÉNY JÓZSEF

felállíttatnék, azt indítványozta, hogy ezeket
a m. k i r . kamarákkal a Nemzeti Múzeumnak legyen elsőbbsége beváltani, a közmunkáknál-pedig egy felügyelő bízatnék
meg azonnali beváltásukra."
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valami ú j a b b adatot vagy oklevelet szerezhessen. Ekként tömérdek emléket mentett
meg a pusztulástól, miáltal a nemzetnek
és tudománynak tett mérhetetlen szolgálatot. Munkássága egész egyletek és aka-

Gróí Kemény József

Ilyen tisztult, világos felfogással gyűjtött és dolgozott Kemény József. Látogatóba és gyűlésekre is az csábította, hogy
0

Gróf Kemény József indítványa 1847 augusztus 14-én, a Magyar orvosok és természetvizsgálók Sopronban tartott VIII. nagygyűlésen
a nagygyűlés Munkálatai (Pest, 1863.) 134. I.

démiák tevékenységével felér I0 és ez teszi
dicsőségét örök időkre hervadhatatlanná!
Gróf Kemény József a kolozsvári
10 Névtelen szász méltatójának szavai, a
Transsilvania 1855 szeptember 24-iki 13. számában : fordítása a Pesti Napló 1855 október 3-iki
száma tárczájában. Utána (forrásidézés nélkül)
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liczeumot és jogakadémiát végezve, atyja
kívánságára 1815 elején hivatali pályára
lépett és húsz esztendeig szolgált Kolozsvárt, Bécsben és Nagyszebenben ingyen,
a haladás és előléptetetés reményében.
Hanem kincstartótanács! titokncksdgnál
nem vitte többre s ezért 1834-ben lemondott állásáról, hogy tisztán a tudománynak élhessen. Élt is másik húsz esztendeig, gyűjtve, dolgozva a történetírás érdekében. Érdemeiért a Magyar Tudós Társaság már 1831-ben, 1847-ben pedig még
a bécsi császári akadémia is tagjává választotta, egy rakás hazai és külföldi egyesület mellett.
A lankadatlanul dolgozó gróf Kemény
József élete czélja Erdély oknyomozó történelmének megírása volt, de azt a folytonos kutatás és anyaggyűjtés fáradalmai
miatt nem valósíthatta meg. E helyett
ma is nélkülözhetetlen hat kötetnyi kútfőkiadványt hagyott reánk.
Ezek közül a „Notitia historico-diplomatica archivi ét líteralium capituli
Albensis Transsilvaniae" 1836-ban jelent
meg; az „Erdélyország Történetei Tára"
1837-ben ; a „Deutsche Frundgruben dér
Geschichte Siebenbürgens" 1839-ben s a
rákövetkező években s mindegyik tömérdek
adattal gazdagította Erdély történetének
ismeretét. Ezeken kivül nagyon sokat
közölt magyar és német folyóiratokban ;

Köváry László a Délibáb 1857 május 3-iki 18. számában s az 1858-iki „Délibáb Képes Naptár" 77. 1.

közleményeivel és apró czikkeivel pedig
történelmünk számanélküli homályos kérdését világította meg.
Eletének utolsó éveiben Kemény József
sokatgyöngélketjettsaránylag fiatalon, 1855
szeptember 12-én halt meg gerendi kastélyában. Holttestét özvefye, Láng Anna
a gerendi köztemetőben helyezte örök
nyugalomra. De néhá r y írótársát kivéve
Kemény igazi nagyságát és munkásságának
irodalmi jelentőségét kora nem ismerte
fel és kellően nem becsülte. Emlékét jóformán csak Mikó Imre ápolta azáltal,
hogy gyűjteményét megszerezte az E. M. E.
számára, hogy 1857-ben Kemény József
síremléke felavató ünnepségén megjelentés
utánahárom esztendővel emlékbeszédettartott fölötte az Akadémiában. Mikó ebben igaz
kegyelettel szólt elhunyt barátjáról és működését vizsgálva, írja róla, a mi ma isigaz,
hogy „Kemény Józsefet mint a történetnyomozásterén úttörőt, irányadó talentumot
kell tekintenünk és megítélnünk," mert munkáját komolyan és öntudatosan folytatta; 1 1
hozzátehetjük, hogy nagy szakbeli készültséggel és olyan széles látókörrel, mint elődei
közül senki! Kitűnik ez m u n k á i n kivűl hátrahagyott nagyszerű kéziratgyűjteménye
minden kötetéből, melyekben Kemény termékenyítő szelleme ma is él az Erdélyi
Nemzeti Múzeum könyvtára munkatermeiben s az erdélyi történetírók l e l k é b e n !
Dr. Veress Endre
11

Gróf M i k ó - I m r e szavai „A Magyar Tudom.
A k a d é m i a Évkönyvei" X. h. (Budapest, 1876.) 39. 1.

Bölöni Farkas Sándor.
(1795—1842)
ÖLÖNI Farkas Sándor Erdély kanczellárjához, gr. Lázár Lászlóhoz Kolozsvárról 1829 januárius 28-án az alábbi
levelet intézte s benne a jövendő Erdélyi Múzeumnak első tervét mutatta be.

B

Méltóságos Gróf ú r !
Tisztelt Nagyságos u r a m !
A Nagyságod többszöri kinyilatkoztatásai
s előttem tiszteletben lévő hazafi tettei után
annak elgondolása, hogy Erdélyben egy idő
óta a nemzetiséget élesztő közintézet nem
jöhet folyamatba, és hogy a körülöttünk emelkedő nemzetek között szinte mindenben hátra
maradunk. Elfojlott nálunk a közérzet s nem
B
éleszt annak
egy
éleszt
annak nyilvános
nyilvános tudása
ü a s j is,' hogy
^
mivelt nemzet sincs mar, mely tapasztalás
sona
soha
meg ne lenne győződve arról, hogy
nem valósítható cosmopoli
erőt, vagyont, tudományt
ságot nem szerezhet, és hogy csak az a ne,
zet boldog önmaga is, s boldogíthatja '.
delmét is, melynek nemzetisege van.
Nem lehet pirulás nélkül elgondolnunk,
buzgón, s
hogy Erdély, mely hajdan oly buzgón,
* '
Magyarország előtt törekedett a
mivelődésre s a nemzetiséget élesztő kulo
féle módokra, most majd mindenben égés.
hátra
egészen elaludt, s bűnös h.deg,»„, van,
vő,,, „.p,—.,
ségében vesztegelve, henyeseget '
*
nyedéssel akarja menteni! Nem tudó:
. . w. i _ .. «*^c a
még valaha nem kell-e számolni Erdély mostan
időkorbelijeinek a história ítélőszéke
azon érzéketlenségért, mellyel nyelve, litte
túrája s kivált nemzeti hagyományja, ,
viseltetik. Magyarország megmentette magát

ezen szemrehányástól. Erdély hideg aluszékonyságban sínylődik s néhány évek óta
csak egyetlen intézet sem létesült hazánkban,
csak egy sem, mely a nemzeti közérzést fenntartaná, mely az időkor leikével a nemzetiség
mivelődésére behatna, vagy bár jövendőre
előre dolgoznék l
Avagy becsüljük-e nyelvünket azon kivül,
hogy magyarul beszélünk ? Az iskolákból lassanként haldogal ki az anyanyelven tanítás.
A főkormány egy lépést sem teszen nyelvünk
terjesztésére, egy lépést sem arra, hogy a
sok nyelvű hazánkbéli vendégek és idegenek,
ha szabad törvényeink oltalma alatt s hazánk
áldásaival élnek, nem csak hogy nyelvünket
megtanulják, hanem a magoké terjesztésével
ne nyomjanak el. Avagy becsüljük-e litteranemcsak hogy egy nemzeti
turánkat , midőn
^
folyóírásunk sincs, hanem az idénig a Magyarországon régen megindultakból egész Kolozsvárra csupán csak két folyóirás jött? Van-e
egy nemzeti könyvtár is Erdélyben? S a
censurák rettegősködése miatt képesek-e a
rósz könyvnyomtatóműhelyek prédikáczióknál
kiadni? A nemzeti hagyomány lévén
egye
,
, .
akármely nemben, mely az embert a
«*•
, „
h a j d a n kor emlékezetével, b,zonyos édes érzés
hazájához s az idegen előtt bizonyos
nemzeti büszkeséget érez annak fentartásáv a l : avagy mi becsüljük-e nemzeti hagyományainkat? Van-e csak egy intézet is, hol
{ e n ntartathatnának hagyományaink? Elhagytuk
pusztulni fejedelmeink minden maradványait;
:i régiségeinket, s bűnös hidega história s annyi hazai tettek helyét
el, s
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eleink tanácskoztak, Erdély büszkesége helyén
— vasmagazinum van. S van-e tehát e nemzetnek méltó oka panaszolni, ha közérzése s
nemzetisége nem lévén, különböző nyelvű
lakossá! mind meg annyi pártokra szakadozván, interesséjét is elszaggatták, s szegénységbe s henyeségbe sülyesztették ? S van-e
méltó okunk panaszolni, ha a külföld lenéz s
megvet, s ha eljő az idegen nemzetet nem talál :
eljő és találja a henyélő falusi nemest, a
nyomorult oláhot, a csaló polgárt, a magába
vonuló szászot, és a felettünk miveltségével
kérkedő németet — eljő és eltávozik a meg-

ezen Nemzeti Muzeumot fundálható ponto'elfogadására, s addig is míg országgyűlése
lenne, s ezen tárgyat a nemzet kétségen kívül
magáévá tenné, a f u n d a m e n t u m bármely kevésben s meg lenne vetve. Melynek elérésére
jónak gondolnám:
1) Az említett 11491—1828 számú rendelés szerént ezután az erdélyi minden
typographiák az ott kijövő minden könyvekből 5 példányt küldenek fel a kir. Guberniumhoz. Mely kedvező lenne ezen alkalmatosság
azokból egyiket a Nemzeti Múzeum megfundálására még most mindjárt fordítani, s ezután

vetés képzetével r ó l u n k .
Nagyságodat oly álláspontra tette a sors,
hol a közjó iránt eleitől fogva buzgóit szivével, némely részben megmentheti Erdélyt a
maradék előtt való pirulástól, s éppen Nagyságod az, a kiben mind én határtalan bizo-

is egy példányt ezen végre szánni.
2) A m a z 5 példányból a k i r . Gubernium
egyet mindig a magyarországi Nemzeti Múzeum
számára szánt felküldeni. Kétségen kivül örömmel fogja a Locumtenentiale Consilium a
kir. Gubernium megkeresésére rendelni, hogy

dalmam vetem, mind más sok hazafiak nagy

a reciprocitás jussán a magyarországi

reményeket Ígérnek

den typographiák is egy példányt küldjenek
azon kijövő könyvekből az erdélyi felállítandó
Múzeumnak.

magoknak. Ez bátorított

engem, hogy az alábbiakat Írásba tegyem, s
foglalatosságaitól üresebb óráiban a Nagysá-

3) 1792-n felállott Magyar Nyelvmivelő-

god ez iránt fordítandó kegyes figyelmét kiínstáljam - - bizonyos lévén abban is, hogy

Társaság könyvei,

Nagyságod ezen írásomért nem fog

gyűjteményei

a projectum-csinálók

engem

közé számítani.

minden

rendelés,

typographiák

melynélfogva
az

Írásai,

ásvány-

Maros-Vásárhelyről

és

egyéb

elhozattat-

ván, most a kir. lyceum bibliothecájába van-

Tavai 11491 —1828 szám alatt bocsátott
főkormányi

min-

ezután

ottan nyomtatott

könyvekből öt példányt tartoznak a kir. Guber-

nak letéve

az országgyűlés rendeléséig. Ha

ez a kezdendő

Múzeumba áttétetnék, mely

k ü l ö n b e n is a nemzeté, nevezetes fundamentum vettetik a kezdetre.

niumhoz felküldeni, -- azon gondolatra hozott

4) A kir. Gubernium által, ha egy hazafi

engemet, hogy éppen ezen környülállás n y ú j t -

megszólítással meghivatnának minden vallás-

hatna alkalmatosságot, a magyarországihoz
hasonlólag egy Erdélyi Nemzeti Muzeumot

béli iskolák biblioíhecájának elöljárói, nem is

megfundálni, s még pedig azt pénz nélkül
lehetne megindítani ! mivel nálunk a legkissebb
közintézet elkezdésében is - - a hidegségen
kívül — a pénz nem léte, vagy annak éppen
közjóra kiadni nem akarása m i n d i g az aka-

létező duplicatumokat örömmel ajándékoznák
a nemzetnek.

dály, tökéletesen meg vagyok győződve, hogy

lyceum bibliothecájába tétetnek s ott hevernek

a Nagyságod ismert buzgó felszólalására, a
fels. kir. Gubernium kegyesen ráhajtana, az
alább következendő, pénzbe nem kerülő, s

haszon nélkül. Mely nyereség lenne a nemzet-

lehet kételkedni, hogy az ottan haszon n é l k ü l

5) Több rendbeli könyvek

és képgyűjte-

mények küldetnek le az udvartól

esztendőn-

ként, s mivel más közintézet nincsen, a kir.

nek

ezeket

is

ezután a Múzeumba tétetni.

6) Ha a k i r á l y i G u b e r n i u m által hathatós

(
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hazafi megszólítás bocsáttatnék kerülő rendeléssel s a Marchialis-székeken s nevezetesen a városi választott közönségek gyűlésében lelkes felhívás tétetődnék, hogy valamint
a községek átaljában, úgy privatusok is könyvekkel, pénzbeli segedelemmel ásvány s más
ritkaságok gyűjteményével ezen közintézetet
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8) A Magyarországi Nemzeti Múzeumban
minden nemből számtalan duplicatumok vannak ; a Palatínus ő herczegsége közbejötelével
remélni lehet, hogy a testvér hazának azok
- jövendőbeli kölcsön duplicatumok visszaadása Ígéretével — által engedtetnek, vagy
legalább a cathalogusok. Ezen kivül még

H
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elésegéljék, nem lehet fel is tenni, hogy
Magyarország példája szerént több hazafiak
ne találtatnának, kik ezen intézetet egy vagy
más módon gyarapítani ne kivannak.
7) Az erdélyi könyvnyomtatókat, könyvárusokat és könyvkötőket városi elöljáróik
által megszólítván, szinte lehet reméleni, hogy
ezek is esztendőnként a gyarapításra bizonyos
ajánlást tennének.
Az E. M. E. Emlékkönyve

számtalan módok volnának a már egyszer megindított Muzeumot gyarapithatni, melyeknek
elészámlálásával nem fárasztóm Nagyságodat.
Hogy ezen intézet elkezdődhessék, a többek között azon két kérdés is fordulna elé :
1) Mely fundusból kelljen ennek költségét
hordoni? 2) Mely helyet lehetne e végre
elszánni ? Az elsőre nézve úgy gondolom,
hogy a mig ezen intézet nagyobbra nem gya18
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rapodnék a kötetlenül beküldött példányok
kötése költségén kivül egyéb költség nem
lenne, mlyek ha privátusok által reménységen kivül még most semmi fundus nem
ajánltatnék, vagy kötetlenül maradhatnának
egy ideig, vagy a több gubernialis könyvkötői költségek közt felvétetődhetnének, vagy
pedig a kir. lyceum typographiája a kir.
Quberniumtól vett s veendő több emolumentumokért a béköttetést magára vállalhatná
ingyen. Az ezekre való felvigyázást akár mely
hazafi dicsőségének tartja ingyen felvállalni,
mig az országgyűlés ez iránt s annak fundussa
és bővebb organisatioja iránt is határozást
tenne. Másodszor a helyre nézve, most előre
legalkalmatosabbnak gondolnám, ha a begyülendő tárgyak az ország szálája felett levő
üresen álló nagy szálába lerakattatnának,
vagy ennek más módon építtetése esetében,
az újonnan készülendőkből szakasztathatnék
e végre egy szoba, mig az országgyűlés által
ez iránt is határozás tétetnék.
Ez az a tárgy tehát, Nagyságos uram,
melyre a Nagyságod figyelmét, mint hazafi és
nem mint projectum-csináló felhívni bátorkodom ! s a mely iránt a Nagyságod ismert
hazafiságára egész bizalommal számítottam !
Ha figyelmét felgerjeszthettem, s ha szózatom
visszahangzik a Nagyságod szivében, úgy ennél
fontosabb levelet soha sem írtam, s Nagyságod életemnek egy nyugtató szép érzéssel
1
többet teszen.
E levélben bontakozik ki először a múzeum gondolata, úgy, a mint egy hazáját
igazán szerető agyban megfogant. Megható,
mély és komoly hazaszeretet szólal meg
benne és megdöbbentő képet fest „a hideg
aluszékonyságban" sínylődő kor bűnös tétlenségéről ; kifejezi a cselekvésnek azt a
hatalmas vágyát is, melyet még az a lég1

öldöklőbb fegyver, a gúny sem riaszt meg,
hogy „projektum-csináló"-nak fogják tekinteni.
Látjuk e levélből, hogy b. Farkas a helyes
úton indult, hogy jól ismerte a felsőbb hatóságot, melynek szelleme idegen volt hazája
igazi érdekeitől, s mintha útját akarta volna
vágni annak a szokásos végzésnek, mellyel
minden nemesebb törekvést zátonyra szoktak juttatni, hogy nincs reá fedezet,
több izben is kiemeli, hogy pénz nélkül
akarja megvetni az alapot. Jól számított
honfitársai áldozatra való készségére is
Magyarországon magánosok adományaiból
egyre-másra gyarapodott az akkor még alig
néhány éves Nemzeti Múzeum, így lett
volna az Erdélyben is, hiszen az a kor
volt ez, melyben nemcsak a fogékonyság
kezdett meggyökerezni minden nemes törekvés iránt, hanem a készség és akarat
is az áldozathozatalra. Egy dologban azonban nagyon csalódott Farkas, abban, hogy
azt hitte, nem nézik, kitől ered valami jó
és hasznos kezdeményezés. Pedig nagyon
is nézték, s midőn azt látták, hogy a guberniumnak egy kis, ötödosztályú kancellistája
mer ily projektummal előállani - - senki
sem akadt, a ki pártjára keljen. Hiába tervezgetett, csakhamar belátta, hogy minden
hiábavaló. „A nemzeti múzeummal itt nem
boldogulhatok — írja Qedő Józsefnek már
1830 márczius 18-án. -- Ügy látom, hogy
nem nekem kellett volna kezdeni, s menne
a dolog. Nincs is időm most, hogy sürgessem." Hivatalos teendői és irodalmi
foglalkozásai mellett már készült ekkor
amerikai útjára, nem csodálhatjuk tehát,
ha a nehezen mozdítható ügyet abbanhagyta. Mennyire kell s a j n á l n u n k , hogy ez
a merész kezdet a környezet merevségén
megtörött! Mily nagy esemény lett volna,

Ezt a levelet néhai Jakab Elek ,a fyüjtcircr.ycrr.bcn levő eredetiből" jelzettel a l'crcszXny
Magvető 1870. évf. 305-308. lapján közölte; a székelykereszturi unitárius gimnázium könyvtárába jutott hagyatékban, azonban sajnos nem volt feltalálható.

139

BÖLÖNI F A R K A S SÁNDOR

ha már ekkor valóra válhatik terve, melyben az Erdélyi Múzeum egészen tisztán
ki is alakult.
A könyvtár alapítását állítja ugyan elénk
első sorban, de kiemeli az ásvány és más
ritkaságok gyűjtésének, főként „nemzeti
hagyományaink" megőrzésének szükségességét. Rendszeres, tudományos gyűjtésre
nem gondolt, inkább csak a privatusok nagylelkűségére ; a tudomány érdeke helyett a
nemzeti kötelesség és hazafias büszkeség
kielégítését kereste. De a könyvtár megalapítására javasolt módok oly körültekintésről tanúskodnak, aminőre csak az ügy
igazi szeretete vezetheti az embert. Nem
érdektelen, hogy hosszas vajúdás után
könyvtárunk csaknem e módokon gyarapodott, sőt a duplumuk kicserélésének ügye
még mai napig sem valósult meg. A Magyar
Nyelvmivelö Társaság gyűjteményeinek is
csak egy része került a Múzeumba Mikó
Imre nagylelkűségéből ; a kézíratok, a
jegyzőkönyvek jó része még mindig a
lyczeum könyvtárában van.
Farkas Sándor fiatal lelkében ábrándként élhetett ugyan a múlt megbecsülésére,
emlékei megőrzésére való törekvés, hazafias
lángja Wesselényi Miklós körében még magasabbra csapkodhatott, de a Múzeum gondolata legvalószinűbbben 1 821 -ben Bécsben
támadt föl benne, a hol először volt alkalma
múzeumokkal megismerkednie, s visszatérőben látta Pesten a már akkor törvényhozásilag is megállapított Magyar Nemzeti
Múzeumot, melynek akkor még főként
könyvtára alakult ki határozottan.
Ezek a tapasztalások, a fiatal ábránd
és az alaktalan vágy Döbrenteivel való
már régebbi, de ekkor felújított baráti
érintkezéseiben és hatása alatt nyerhetett
tisztább formát. Töprengés és tanulmány
alapján születhetett meg az Erdélyi Múzeum gondolata,
z

Utazás Észak-Amerikában. Kolozsvár, 1834.

sietett értesíteni Farkas. Meg is kérte,
hogy a magyar Nemzeti Múzeum tervezetét küldje el számára. Ám nem kaphatta
meg. Döbrentei biztatása azonban nem
maradt el. „A Nemzeti Múzeum planumát
— így ír Farkashoz 1829 június 25-én —
nehezen kaphatom meg, mert ritka m á r ;
de élő szóval elmondok majd, s lefestek
mindent, a mihez képest az erdélyi ritkaságok s gyűjtemények Múzeumát alkothatjátok, melynek ugyan nagyon kívánnám
életét. Lám én is megindulék abban, az
Arankánál volt alapot a Magyar Tud. Társasághoz csatolni akarván, melynek planuma a bécsi Cabinetben maradt. Te ne
nyugodj, míg azon gyűjteményeket Kolozsvárra nem vitetitek el, s ott az ország házánál vagy 3—4 szobát nem nyittattok, melléje egy őrt adván."
Ez az utolsó értesülésünk Farkas tervezetéről. Az eszme ekkor elaludt; de nem
végképpen. Amerikát megjárván, Farkas már
nem egyszerű „projektum-csináló" többé,
hanem valóságos magvető. Eszakamerikai
utazásáról szóló műve 2 komoly, eszméket
hirdető, nemes feladatokat szolgáló társadalmi és politikai mű. A szabadság nagy
intézményei iránt való lelkesedését és csodálatát olvasói szívébe akarta ültetni és kortársait cselekvésre gerjeszteni. Az erőknek
oly magasztos együtt munkálását óhajtotta
vele megteremteni, a milyennel az amerikaiak küzdöttek ki jogaikat, szabadságukat,
boldogulásukat.
Amerikai útja után maga Farkas is fokozott tevékenységet fejtett ki a haladás
minden terén. Béldy Ferencz és Kendeffy
Ádám grófok segítségével 1833-ban a nemzeti kaszinót; ez utóbbi támogatásával 1835ben az „asszonyi olvasótársaság "-öt; 1836ban a Vasárnapi Ujság-oí alapította; többek
segítségével 1834-ben a vívó-iskolát. Visszatért a múzeum-alapítás gondolatához is,
18*

140

KISS ERNŐ

kezdett fáradozni és agitálni ez ügyben, bár
1835 óta, mint a nemzeti színház országos
bizottságának titkára, nagyon is el volt foglalva. Újabb mozgalmának sem láthatta meg
eredményét, mert testi ereje megrokkant s
beteg volt már akkor is, midőn az 1841 —43.
országgyűlésen Kemény József és Sámuel
grófok kezdeményezték a múzeum alapítását. Remélte,hogymegéri,de reménye megcsalta. A nagy alapító még nem vette kezébe
3

az ügyet, nagy nemzeti csapás még nem
érlelte meg az elméket. A legderekabbak
egyike, az első tervező, még ez országgyűlés
folyamán kidőlt.' 1
Farkas nem volt szerencsés, de elhintette a nemes eszme magvát. Ma a közönség
nem is sejti, nem is keresi, ki volt a buzgó
magvető; de a kutató ráismer a virágról
a magra s a magvetőre is.
Dr. Kiss Ernő

Bölöni Farkas Sándor erdélyi főkormányszéki fogalmazó (gyászjelentése szerint) meghalt
Kolozsvárt, 1842 Télutó 2-án este 8 órakor, életének 47-ik, szolgálata 27-ik esztendejében. Temetése 4-én d. u. 4 órakor ment végbe Piaczsori szállásáról.

Báró Jósika Sámuel.
(1805-1860)
z 1841—43-iki országgyűlés idején, a
mikor az Erdélyi Nemzeti Múzeum
felállítását országos határozat mondotta
ki, a báró Jósika-családnak két tagja vitt
országos szerepet. Az egyik báró Jósika
János, az atya, a ki mint letűnő nap, nyugodt, derűs fényével a láthatárt még egyszer tisztán világítja meg; a másik báró
Jósika Sámuel, a f i ú , a ki még alig ért
férfikort, máris a délre hágó nap erős
fényével tündöklik.
Báró Jósika János fényes politikai pályára tekintett már vissza, melyen ő nemzetének és királyának bizalmából Erdély
legnagyobb hivatali állására, a kormányszék-elnöki méltóságra emelkedett. A király kegye és bizalma most még egyszer
szólította őt fontos feladatra, az 1841-ben
megnyílt országgyűlésre teljes hatalmú

A

királyi megbízottjává nevezte ki.
Báró Jósika Sámuel ez országgyűlés
kezdetén, — mint az erdélyi udvari
kanczellária tanácsosa - már sikerekben
gazdag munkásságra és emelkedő hivatali
Pályára mutathat s a megelőző 1832-36-iki
és az 1 837-38-iki országgyűléseken pedig
ritka kiváló tehetségének, szónoki képességének, higgadt és megfontolt gondolkozásának oly fényes bizonyságát adta, hogy
nemzete őt az 1841-43-iki országgyűlés
elején Erdély történelmében az ideig példa
. , . való nagy szótöbbséggel
.„„.i „
nélkül
a duberguber
natori méltóságra jelo te Ez a pflmfen
kitüntetés, érdemein túl bizonyara atyja-

nak kiváló szolgálatait is számba vette,
sőt abban fenkölt lelkű édesanyjának, gróf
Csáky Rozáliának a jótékonyság és emberbaráti intézmények érdekében kifejtett
tevékenysége méltó elismerését is latnunk kell.
Annál nagyobb meglepetést keltett Erdélyben, hogy gróf Teleki Józsefet nevezték ki gubernátornak. E fordulat Jósika Jánosatyai szívétis érzékenyen érintette, mert
nem ismerte a kinevezésnek közelebbi indító
okait és mert a mindig kész viszályszerzők fia mellőzését az ő tekintélyének és
befolyásának csökkentésére igyekeztek magyarázni. Ezek a konkolyhintők Jósika
Jánosra vonatkozólag „nagy szóval mondották, hogy ha akkor, mikor az ország
a fiát azzal a pluralitással választotta, mint
a milyennel még soha senkit sem s akkor
is semmi tekintettel irántok nem voltak,
kicsiny bizodalomnak és befolyásnak kell
ott lenni" —• írja Jósika János Samu
fiának -- s teszi hozza: „meg kell vállanőm, hogy a logika nem is a legrosszabb.
Gróf Teleki Jozse kmevezese a luteránusokat sem elégítette fa, sót féltékenységre s panaszra ingerelte okét a reformátusok előre orese miatt, hogy így most
már a gubernátor, a két 8««-™-™
elnök - tehát az ország kormánya
a kincstárnok s az országgyűlés elnöke „
közül került ki, a mi pedig
a reformátusok
reformdtus
magyarok s „ nagy .
sak
/

9 il levele a b Jósika-család
' B.Jósika János 1842 februanus 2-,k e ve e
^
szekrényében, minek említését ezután a leven

levéltár „Családi levelezés"
^ ^^
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növeli. De jól tudták azt a luteránusok is,
hogy a Jósika Sámuel mellőzésére csak
kifogásnak volt jó az a vélekedés, mit
Bedeus életírója, a Bécsben befolyásra
jutott extrém-magyar párt szájába ad,
hogy t. i. Jósika Sámuel még fiatal egy
ország kormányzására. Gróf Teleki József
kineveztetése főként politikai okokban leli
magyarázatát. Bécsben az a nézet jutott
ugyanis érvényre, hogy a mindinkább növekvő ellenzék erejét és befolyását kedvezményekkel kell lefegyverezni. A református gróf Teleki József gubernátorrá kinevezése tehát — nem tekintve az ő személyes arravalóságát - - politikai okokból
a legjobb alkalomnak kínálkozott. A dolog
tisztán és egyszerűen úgy á l l , (írja Jósika
Sámuel megnyugtató válaszát atyjának)
hogy Őfelsége — Rhédei is a resignatioját beadván a protestánsokat (értsd :
reformátusokat) olyan hitsorsosok kinevezése által akarta consolálni, a kinek
érdemei, alkalmatossága és konzervatív
princípiumai a legfelsőbb bizodalmat méltán megérdemlették. 2 Vagy a mint ugyanezt Bedeus életírója néhány rövid szóban
így fejezi k i : den Reformirten ein Compliment zu machen" - ez volt a Teleki
kinevezésének legfőbb politikai czélzatú
rugója.
Pedig az ország közhangulatában mindinkább felszínre került s nagyobb erővel
jelentkező reformtörekvést politikai sakkjátékkal elnémítani többé nem lehetett.
A politikai életnek minden terén mutatkozó nyugtalanságnak, lelki elégedetlenségnek hangja csendül
meg gróf
Bethlen Jánosnak még a gubernátor
kinevezése előtt szóbeszéd közben tett
eme nyilatkozatában is : „Nem csodálko2

B.Jósika Samu 1842 januárius 12-én atyjához intézett levele.
3
Eugen von Friedenfels : Joseph Bedeus von
Scharberg I. k. (Bécs, 1876.) 125. 1.

zöm rajta, hogy nem erősen kívánnak ide
j ö n n i ; akár Teleki, akár Jósika, akár Pontius Pilátus jöjjön, nem tehet eleget nek ü n k ; bizonyosan mű is ötét s ő is bennünket egy-két esztendő alatt meg fog
unni, mert eleget nem tehet se onnét
fejűiről, se a mit innét kívánnak." 1
Az 1841- 43-iki országgyűlést is ez a
nyugtalanság és elégedetlenség jellemzi
s ott rejtőzött a szívekben s olykor erősebb lángolással elő is tört. És hogy az
a megelőző ú. n. csöndes országgyűlés
után nem vált viharossá, főként a királybiztos báró Jósika János tapasztalt bölcsességének lehetett köszönni. Érthető
tehát, hogy midőn az 1842. év elején az
ő gyöngélkedéséről szóló hirek Bécsbe is
eljutottak, aggodalommal néztek a jövő
elé. A fiúi gyöngéd, óvó figyelmeztetés
mellett a bécsi aggódás és elismerés hangj á t , is felismerjük Jósika Sámuel levelében, melyet atyjához í r t : „Az Istenért
kérem kedves jó Atyám, kímélje az egészségét s mindenek felett ne vegyen mindent, a mi odale történik, oly nagyon szívére . . . Tudja itt minden ember, mit és
mennyit köszönhetnek Nagyságodnak s
azért itt bizonyosan nem volt kissebb a
consternatio, mint oda le, a mikor a Nagyságod rosszullétét megtudták."''
Bécsben jól ismervén az erdélyi állapotokat azt is jól tudták, hogy valamint
az országgyűlés nyugodt lefolyása érdekében nélkülözhetetlen szükség volt az
öreg Jósikára oda l e n t : éppen olyan szükség van a fiatal, de máris sokat tapasztalt, tetterős, Erdély közügyeit jól ismerő,
fent kedvelt és lent népszerű báró Jósika
Sámuelre oda fent. De Jósika Sámuel
maga is a legjobban tudta, hogy őt sorsa,
4

B. Jósika János levele b. Jósika Samuhoz
1848 j a n u á r i u s 10-én.
"" H. Jósika Sámuel 1842 j a n u á r i u s 23-iki
levele.
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hivatása, hazája és királya szolgálata Bécshez, a kanczelláriai működéshez kötik.
A beavatottak előtt az sem volt titok, hogy
ő a gubernátori fényes hivatalt nem hogy
kereste volna, hanem inkább mellőzése
érdekében tett lépéseket. Egykedvű filo-
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kedett, mintha ő, Jósika Sámuel, a Szent
István tornyáért minden más érzést feláldozni kész volna. Nem is késett a szülők fájó érzését amaz önfeláldozásra is
késznek mutatkozó nyilatkozattal megnyugtatni, hogy akármicsoda oláhországi har,

•

Bárd Jdsika Sámuel

zof i a v a . vette tehát a kicsinyes mende-

.inczadra is k ö l n e> lejönm, ha szu-

mondákat, melyek Teleki kinevezése. u t á n
róla fent és lent egyaránt
kerültek. És ha lelki nyugalma
ál érzékenyében
zavarták is, de -n
érintette szívét, hogy édes anyja
mellőzése bántotta s ki ezértugy_veie

^^tévézésével lábra ke,t
mende m ondák lassan elnémultak és Jóme
^^ fa
a
t á m a d t k e d v e t l e n s é g is el
é s z e t t . a k a n czellárián pedig mindin-
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kább bebizonyosodott, hogy ott a Jósika
Sámuel buzgalmára, munkaerejére kiváltképen szükség van. Az erdélyi diéta sokszor bonyodalmas, kuszáit szálait mesteri
kézzel és bölcs belátással bontogató Jósika János sokszor nyugtalankodott a kanczellária lassú munkája miatt, mert az
országgyűlés nyugodt és eredményes lefolyását látta ezek miatt veszélyeztetni.
A dolgok lassú, nehéz, sőt visszás folyásából táplálkozó kedvetlenség Jósika Sámuel leveleiből is minduntalan kiérezhető. Sőt ő maga nyíltan is megírja a dolgok nehéz folyásán aggódó atyjának a kanczellária tehetetlenségét. „Már több alkalmatossággal megírtam volt kedves atyámnak, hogy mi a kanczellárián úgy vagyunk
- de nemcsak a kanczellárián, hanem
egyáltaljában is — mintha Mesopotámiába
s nem Erdélybe volna diéta." 7 Az ilyen
s éhez hasonló megjegyzések a legilletékesebb oldalról s a legönzetlenebbül rajzolják a bécsi kormány munkára való képtelenségét. Az újonnan kinevezett gubernátor, gróf Teleki József is teljesen tájékozva volt a kanczelláriai ügyek állása felől s bécsi látogatása alkalmával
Nopcsa Elek kanczellárius működése iránt
egész nyíltan kifejezte bizalmatlanságát,
kivel „közelebbi relatioban sem akar lenni,
Jósikával pedig a legnagyobb készséggel." 8
Nopcsa Elek valóban tétlen öreg úr volt,
kanczellársága alatt „Erdélyben a kormányzat és igazgatás szinte pangásba jutott" s nyugalmaztatása elkerülhetetlenül
9
szükségessé válván, még az 1844. év folyamán meg is történt.
Nopcsa nyugalomba vonulása után báró
Jósika Sámuel energiájának, munkaerejének szabad tere nyilt. De az ő kiváló kéB. Jósika S. 1842 márczius 3-án írt levele.
B. Jósika Samu levele atyjához 1842 januárius 24-én.
8

pességeire a legnagyobb szükség is volt.
Mert mikor báró Jósika Sámuel, mint a
kanczellária alelnöke s a király belső titkos tanácsosa 1844 deczember 2-ikán
elfoglalta Nopcsa örökségét, néhány ezer
elintézetlen ügydarab várt az ő elintézésére.
Ily nehéz viszonyok között kezdette
meg Jósika Sámuel nehéz feladatát, melynek végzésében vezetőképességeinek legfényesebb bizonyítékait adta. Az 1846-ban
megnyílt országgyűlés tehát igazi érdemeket jutalmazott, midőn Nopcsa Elek nyugdíjazásával megüresedett kanczelláriusi
állásra ismét igen nagy szótöbbséggel
báró Jósika Sámuelt jelölte. Az országgyűlésnek Jósika iránt ismételten megnyilatkozott b i z a l m á t most már a Felség
kegye is megerősítette és őt így Erdély
kormányzására a haza és király egyetértő
bizalma emelte.
A nemzetek sorsát intéző isteni gondviselés munkáját ismerjük fel abban, hogy
az ország kormánya élén a legnehezebb
időben Erdély két régi, törzsökös családjának két erős hajtását szemlélhetjük.
Az egyik — kire az ország belső kormányzása vár — az ősrégi Garázda törzsből
származó Telekiek ivadéka, a nagy Teleki
Mihálynak méltó örököse; a másik - - k i
az ország legfontosabb ügyeinek intézésében a k i r á l y oldalán áll, a régi időktől
fogva kitűnő Jósika-család leszármazottja,
ki így nagynevű atyjának kitűnő tehetségét és nagy ősének: a kanczellár Jósika
Istvánnak, hivatali méltóságát is örökölte.
E két á l l a m f é r f i t
noha közöttük
korra nagy különbség volt - - meleg, baráti érzés fűzte egymáshoz, a melyet a
közös czélú munka erősebbé és jellemök9

Id. Szögyény-Marich László emlékiratai I. k.
(Bpest, 1903.) 30. l.
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nek sok rokontulajdonsága csak bensőbbé seben megnyerő, előzékeny és már kültehetett. A nélkül, hogy báró Jósika Sá- sejével is kedves és vonzó. Ritka szellemi
muel és gróf Teleki József egyénisége tulajdonságai mellett ezekben a jó tulajközött párhuzamot akarnánk vonni, lehe- donokban rejlett báró Jósika Sámuel nagy
tetlen észre nem venni, hogy jellemvoná- népszerűsége ; ezekben az úgynevezett resaik, néhány alaptulajdonsága mennyire form országgyűléseken elért sikeres munegyező. Valóban báró Jósika Sámuelre is kájának oly kitűnő eredménye, hogy —
nagyon illenek azok az elismerő szavak, saját szavai szerint — „egyedül hívott
melyekkel emlékírója: gróf Teleki József életre egy pártot, a másodikat vezette, a
12
államférfiúi működését így j e l l e m z i : „Mint harmadikat előkészítette."
Báró Jósika Sámuelt őszinte, meleg
kormányférfiú felvilágosodott, munkás és
birtokában azon szép és gyakran nehéz ragaszkodás, a legbensőbb s az önfelálhűségnek, mely a királyt és hazát nem dozásig menő szeretet fűzte családjának
választja el soha: s épen azért várt le- minden egyes tagjához. Atyja, szülői iránt
gyen rá kegy, vagy gáncs, a körülmények- mindig gyöngéd, hív és engedelmes. Mindent kedvük szerint akar tenni, mindenkel soha meg nem alkuvó." 1
Politikai működésében báró Jósika ről lemondani; testvérei iránt pedig úgy
Sámuelt is főként hazája és királya iránt viselkedett, hogy a 13legjobb atyától többet
tanúsított törhetetlen hűsége és meggyő- várni nem lehetett. A legnemesebb alződéséhez való szilárd ragaszkodása jel- truizmus vezette minden tettében. Bizolemezte. Amaz szabta meg cselekedetei- nyos mély filozófiával mondja: „Az embernek irányát; a végrehajtás legtöbbször nek magának kevés az öröme az életben
— elég szerencsésnek tarthatja magát, ha
nehéz, küzdelmes munkájában pedig ez
azoknak szerezhet némi megelégedést,
kölcsönzött neki erőt. Tetteinek rugója
kiknek azt kötelessége érzete és szíve
nem az emberek elismerésében, avagy a
vonzalma szerint kívánnia és a lehetőségáncs elkerülésében, hanem abban az etigig eszközölnie kell." 1
kailag magas felfogásban rejlett, hogy
Hasonlóan őszinte, mély és igaz volt
minden helyes cselekedet önmagában hora barátai és elvtársai iránt tanúsított hűdozza jutalmát. Vagy a miként ő maga
ségben. Szinte megdöbben, a midőn egyik
kifejezte: Recte factorum merces est félegjobb barátjának s politikai törekvéseiJ1
tissé.
ben kiegészítő felének, Dessewffy AurélEgyenes jelleme,
meggyőződéséhez
nak haláláról értesül s megihletődésében
való erős ragaszkodása azért sohasem
legelőbb is azt a nagy veszteséget látja,
tette báró Jósika Sámuelt a másokkal valc
melyet az elköltözött jóbarát „a hazára,
érintkezésben merevvé, mert ő becsülni
a jó ügyre, minden békés fejlődésre nézve"
tudta a férfias meggyőződésre alapított
maga után hagy. 15 Jósika Sámuel ideálitörekvést, még akkor is, ha az az övével
san magas lelkét egy-egy ilyen nagy veszlenkezett. Embertársaival való érintkeze10

Toldy Ferencz összegyűjtött munkái, V. k.

(Pest, 1872.) 366. l.
n B. Jósika S. levele

b. Jósika Jánoshoz

1842 ianuárius 24-én.
12 B. Jósika Samu 1842 januanus
levele.
Az E. M. E. Emlékkönyve

.,

13 B. Jósika Lajos levele b. Jósika Samuhoz
1856 deczember 4-én.
« B. Jósika Samu 1842 februárius 16-án atyjához írt levele.
is B. Jósika Samu levele atyjahoz 1842 iebruárius 16-án.

19

!46

SZADECZKV BEL\

teség felett nem a múlandóság érzete ragadja meg, mely a halandó ember földi
végzetére figyelmeztet, hanem az örök
életbe vetett reménység, mely hivatására
ébredt nemzetének Ígérve van. Egyik igen
jó akarója, Lobkovicz herczeg halálában
is első sorban a „legtisztább akaratú
férfi"-t f á j l a l j a , a „kinél minden jó és üd10
vös szándék részvétre, pártolásra talált."
Báró Jósika Sámuel az ó-konzervativ
párthoz tartozott. Neki is, mint pártja sok
kiváló férfiának, a rohamos fejlődéssel
szemben a mérsékelt és fokozatos fejlesztés volt politikai ideálja. Ily módon pártjának büszkesége, vezetőférfia volt. Korának egyik kitűnősége, Szögyény-Marich
László az 1839—40-iki magyar országgyűlés felső táblájáról emlékezvén, azt
mondja Jósikáról, hogy ő „a világ bármely parlamentjének díszére vált volna." 1
E kornak egyik monografusa, lángelméjét és energiáját dicsérvén, nagyratörő
szenvedélyét is említi. 1 8 Igaz, az ő lelkét
nemes czélokért lángoló kiolthatatlan tűz
élesztette, de nem hiúságok. „Bennem
hivatali ambitio gyermekségem óta nem
volt — igen közelről ismerkedtem jó korán minden politikai viszonyok miserablitásával, mintsem hogy ilyenekben megelégedetlenségre okot találjak," 1 9 - - tesz
őszinte vallomást atyjának, midőn az a
bécsi intrikák szövevényeibe mélyebben
belátva, fiát esetleges mellőztetésének veszélyére figyelmezteti.
B. Jósika Sárnuel politikai működése
eredményeivel részletesen nem foglalkozva,
meg kell emlékezni mégis kormányférfiúi
törekvéseinek egyik legérdekesebb epizódjáról. Még le sem küzdhette az elődjéről
rámaradt elintézetlen ügyek sokféle ne6
17
s
19

B. Jósika S. atyjához 1842 márcz. 17-én.
Idézett Emlékiratai I. k. 10. l.
Friedenfels id. m. I. k. 155. 1.
B. Jósika S. id. 1842 febr. 16-iki levele.

hézségeit : mikor már az 1846-ban megnyílt országgyűlés előkészítése állította
igen nehéz feladat elé.
Tisztán állott előtte a diéta jelentősége és az előkészítés nagy feladata. Ismerte a megoldásra várakozó országos
kérdések fontosságát s a megnyitandó országgyűlés kívánalmait, várakozását. Tudta,
hogy a már megindult reform most a legszélesebb rétegek kívánalmaiként fog jelentkezni. Az 1845 őszén tartott előértekezleten már kész terve volt, november
hóban előkészületeit is befejezte. A legfontosabb ügyeket, mint a nyelv, a me~
gyei választások és az urbariale kérdéseit
a sikerrel kecsegtető kérdések között látta.
De a bécsi kormányt a régi reactionalis
szellem vezetvén, a királyi propositiok
során az urbariálén kívül a többi operatumról még csak említést sem akart tenni.
Sőt azt kívánták Jósikától, hogy az utolsó
országgyűlésen, vagy közben a megyei
gyűléseken is kiváló ellenzéki regálistákat
hagyassa ki az országgyűlésre meghívandó
regálisták sorából. „Erre categorice azt
declaráltam : hogy ha a múlt országgyűlésen meghívott regalistákból csak egyet
is kihagynak, hivatalomat azonnal leteszem ; és így sikerűit, hogy legalább a
régibb regálisták közül senkit sem hagy20
tak ki."
Báró Jósika Sámuelt, bár az országgyűlés előkészítése így küzdelmek elé állította, mégis jó reménynyel nézett eléje.
De még ő 1s csalódott. 1846 februárius
2-ikán bizalmasan arról értesíthette gróf
Teleki József gubernátort, hogy alkalmasint április 20-ra fognak a rendek összehivatni, három hét múlva mégis arról kellett hirt adnia, hogy az országgyűlés meg20
B. Jósika Samunak 1846 márczius 8-ikán
gr. Teleki József gubernátorhoz intézett levele,
Érd. Nemz. Múzeum gr. Teleki-levéltár (a gyömrői-ágé.)
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nyitására irányuló igyekezete meghiúsult 2 1
és ez események annyival inkább elkeserítették, mert az országos érdekű nagy
kérdéseket kicsinyes és önző személyi
érdekek hátráltatták. 2 2 A „minden energicus mozgalom esküdt ellenségeiével s a
„minden magyart és constitutionalis elvet
gyomrából gyűlölő" törekvésekkel mégis
felvette a küzdelmet. Valóban egy szerencsétlen géppel állott szemben, „a mely
teremteni semmit sem képes, de mindent
meg tud akadályozni." így történhetett
meg az is, hogy bár „a főherczeg, herczeg Metternich, gróf Kollowrath - - írja
Jósika - - a diétára nézve több ízben elhatározva mondották ki szándékokat, noha
a Handbillet, mely által 20. április terminusul meg van nevezve, kezem között
van, úgy meg tudott mindent akasztani,
hogy most ott állunk, hol ezelőtt négy
hónappal és absolute semmi bizonyost
nem mondhatok, azt az egyet kivéve, hogy
ezzel a systemával, vagy inkább systema
nélküliséggel, becsületes, kormányához és
hazájához hív ember nem élhet. Törni is
kell ennek - folytatja • minél előbb
egy vagy más oldalra, én legalább tökéletesen el vagyok határozva, hogy ezen
állásomban nem maradok s ezt egész
nyilvánossággal Legfelsőbb helyt is jelentettem." 2 3
Hat hónapi vergődés és küzködés után
be kellett látnia, hogy azokra a kérdésekre, melyektől a jövő országgyűlésnek
minden remélhető sikerét feltételezhette,
jó választ nem várhat, sőt saját szavai szerint -- azon befolyást látta növekedni, melytől a hazára nézve rosznál
21

B. Jósika Samu levele gr. Teleki József
1842 februárius 23-án. — Ugyanott.
* V. ö. B. Jósika Samunak gr. Teleki Józsefhez fent idézett 1846 márczius 8-iki levelével.
2S
V. ö. B. Jósika Samunak idézett, l
márczius 8-iki levelével.

egyebet nem remélhet, beadta hát lemondását. „Nem tehettem — írja Telekinek —
hogy pictus masculus gyanánt nevemet
kölcsönözzem olyan tervek kivitelére, melyek önzésből, ármánykodásból, felületességből, a magyart s alkotmányát egyaránt
gyűlölő indulatból vették eredetöket. 24
Erélyes fellépése végre is győzött. De a
„dii minorum gentium," a legalacsonyabb
eszközöktől sem riadt vissza és kicsinyes
ráfogásokkal gyengíteni igyekezett azt a
befolyást, melyet báró Jósika a legfelsőbb
helyen is biztosítani tudott. Azt hozták
fel ellene, hogy felelős miniszteri szerepet kíván játszani, hogy népszerűséget vadász, hogy alternatívákat állít fel a kormánynak, mit még eddig senki se merészlett. „Mindezen ármányokon — írja Jósika — végtére győzedelmeskedni látszik
dolgaink tisztább felfogása . . . s bizton
hiszem, hogy az országgyűlést nemsokára
kihirdetjük." 2 5
B. Jósika Sámuelnek az országgyűlés
lefolyása alatt kifejtett önzetlen, hazafias
működése, az országgyűlés lezajlása, az
azzal kapcsolatos s az azt követő események rohamos fejlődése egészében véve
ismeretesek. Miután az unió törvényben
is kimondatott, Jósika Sámuel beadta lemondását. Az Európán
végigszáguldó
óriási vihar minden társadalmi és politikai intézményünket gyökerében rázta meg
és hazánk annyi jelesével együtt báró
Jósika Sámuelt is elsodorta a küzdelem
teréről. De midőn a romokon való újraépítés ideje elérkezett, a reménykedő nemzet Erdély volt kanczelláriusától, a jövendő
kifejlődésre igen sokat remélhetett, mert
24 B. Jósika S. levele gr. Teleki Józsefhez
1846 május 22-ikén; Érd. Nemz. Múz. id. levéltára.
20 V ö. B. Jósika Samunak gr. Teleki Józsefhez 1846 május 22-ikén írott levelével; Érd.
Nemz. Múzeum gróf Teleki-levéltárra (a gyömrói
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Jósika a legnagyobb megpróbáltatás idején sem adta fel a nemes küzdelmet.
Andrássy már 1850-ben meleg részvéttel
említi Jósika Samunak a hon — szegény
árva hon — javára tett férfias lépéseit s azon
meggyőződését fejezi ki, hogy ha az áldás
és siker elmarad, „mi hogy elmarad, fájdalommal hiszem — írja reménytelen lemondással Andrássy — de legalább Te és
Ti — folytatja — nem lesztek okai s nyugodt
lélekkel fogtok megjelenni azon bíró előtt,
ki sáfárkodástokról számot kérend.~°
Az abszolutizmus idején közhivatalt nem
vállalt, 1859-ben miniszteri tárczával kínálták, nem fogadta el; de nagy összeköttetései révén s magán- és társadalmi
úton a haza jobbjaival együtt nem szűnt
meg a nemzet sorsát, a „jobb kor" eljövetelét állandóan elősegíteni. Az 50-es
évek közepén ébredező nemzeti szellem
s köztök az Erdélyi Nemzeti Múzeum
újraéledt ügye őt is tettre szólította. A
múzeum alapítása körül ugyan kimondottan
vezetőszerepet nem vitt, de nagy összeköttetései révén alkalma volt a múzeum ügyét
előmozdítani. Gr. Mikó Imre Jósika Sámuel
támogatásától sokat várt s bizonyára nem
is késett őt a megindult mozgalom felől
idejekorán értesíteni. A két államférfit
igaz, őszinte baráti érzés fűzte egybe.
Jósika Sámuel erdélyi látogatásai alkalmával évek során át oly szívesen kereste
fel Kolozsváron gróf Mikó Imrét s oly
örömest töltötte vele szabad idejének
nagy részét, hogyha erre vagy egyszer
alkalom nem nyílt, Jósika Sámuel szintúgy egyedül érezte magát ebben a különben is üres, a mindenben, csak Isten

Gr. Andrássy 1850 szept. 3-iki levele.
. Jósika Samu levele gr. Mikó Imréhez;
rd Nemz. Múzeum gr. Mikó Imre Levélmásolat, könyve IX. k. 98. levelén.
•8 November 11-iki leveléből,
o

után, magyar érzésben nem devalvált városban. 2 7
Természetes tehát, hogy br. Jósika Samu
is csendes apostolául szegődött, a barátja
leikéhez nőtt s a közös haza nagy czéljait szolgáló múzeum ügyének, melynek
érdekében tett buzgólkodásának korán jelét látjuk. Már 1855 novemberében így
ír Jósika Sámuel testvérének Lajosnak:
„Hát Mutzi (értsd: Mikó) írt-é valamit
Berde iránt? Kérlek mond meg néki, hogy
a Kemény József testamentumának az
Erdélyi Múzeumról szóló részét küldje meg
Örményinek, a kinek nem fog ártani a dolog
állását körülményesen leírni; én ugyan
elbeszéltem neki, de sok mindenfelé mozgásai között könnyen elfelejthette." 2 8
Mikó Imre barátja érdeklődését állandóan táplálta s mikor a Múzeum alapjára
gyűjtést indított: őt is belevonta. Néhány
különböző szövegű aláírási ívet azzal a
kéréssel küldött meg neki, hogy ő azokat mindazon erdélyi és magyarországi
honfitársaihoz küldené el, kiktől a múzeum pártolását remélheti. 2 9 És Jósika
nemcsak teljesítette a baráti kérést, hanem a siker érdekében, a hol csak lehetett, személyesen is közben járt. 1857
márczius 6-án egy nagyobb ajánlatot is
jelentett be, ezt írván Lajos f i v é r é n e k :
„Apponyi az Erdélyi Múzeumnak kárpótlási papírokban 2000 ft. igért, mond meg
ezt Mutzinak, addig is, míg az aláírási
ívet leküldöm. Vidától
kinek izend meg
mingyárt - - megvárom, hogy azonnal illő
említést teszen a szép ajánlatról." 3 " A
midőn így Jósika a köz elismerése által
kíván a gyors adakozónak hálát mutatni
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Gr.
v»ti• Mikó
i iinw Imre
i i i * v* levele
ii> v v,i v< b.
t~f • Jósika
uvainii ^uiiiuiiv/Arj
Samuhoz,
1856 deczember 20-ikáról; gr. Mikó idézett Levélmásolati könyve IV. 58. levele,
só V i d a a „Kolozsvári Közlöny" ez. lap szerkesztője volt.
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s a honfitársak buzgalmát felébreszteni:
nem mulasztja el a késlekedők iránt is
felhívni a figyelmet. Sárospatakon jártában 1858 augusztus 27-én u. i. Mikóhoz
levelet írván, arra hívja fel figyelmét, hogy
Szentkeresztit nem ártana figyelmeztetni
az aláírások siető felküldésére, „mert tartok tőle - - jegyzi meg - - hogy nem oly
3
pontos teljesítő, mint gyors igérő."
Jósika a Múzeum érdekében kifejtett
buzgólkodásán kívül, a maga részéről és
családja nevében is hozzájárult annak
felállításához. Erre őt neve, hazája- szeretete és családjának tradicziói egyaránt
kötelezték s nagyobb alapítvány adására
ösztönözték volna még akkor is, ha nem
égett volna lelkében az a nemes, kiolthatatlan s a múltak küzdelmeiben teljesen megaczélosodott hazafiui szenvedély,
mely honfitársait is a szokottnál nagyobb
hévvel élesztette. Ő tehát a mint a Múzeumnak egyidőre elalélt ügye ébredezni kezdett, azonnal megtette ajánlatát. Es a
midőn a „tettek ideje" elérkezett, Mikó
Imre már ez ígéretre való hivatkozással
figyelmezteti barátját, hogy az ügyre nézve
mondhatlan jó hatást eszközölne, - - írja
Jósikának
ha szóval néki tett nagylelkű ajánlatát közzétehetné s azt többek
által követendő például felállíthatná. 3 2
Báró Jósika Sámuel noha már régen
elhatározta, hogy a Múzeum ügyét tőle
telhetőleg a legnagyobb áldozattal fogja
előmozdítani: az alapítvány ügyét előbb
a családja iránt mindenkor tanúsított legnagyobb figyelemmel és gyöngédséggel
készítette elő. Mikó levelének vétele után
Lajos fivérét levéllel kereste fel, melyben
múzeumi ajánlatáról így emlékezik meg :
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Gr. Mikó Imre id. Levélmásolati könyve

IX. k. 98. levele.
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Gr. Mikó Imre b. Jósika Samunak 1856
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„Mikónak is vettem felszólítását a Múzeum iránt. Már ebben a tárgyban édes
Lajosom, ne vegyétek rossz néven, ha
egy kissé generosusabb leszek, mintsem
különbeni állásom j a v a l l a n á ; ha Isten éltet és megsegít, idővel azt is kipótolhatom nektek; de különben is, ha én nevezetesebb summával járulok a czélhoz,
33
Tik kevesebbel is tehetitek meg." E sorokban megnyilatkozó gyöngéd testvéri
szeretet és figyelem hasonló visszhangra
t a l á l t : „Ha a Múzeum felállításához környűlményedhéz nagyobb summával járulsz,
nézetem szerint nem csak néked, hanem
famíliánknak a jelen és jövő kor előtt dicsőségére szolgál. Persze, hogy mi, kik
azt mondhatjuk, hogy annyit teszel érettünk, minél a legjobb atyától többet várni
nem lehet, rósz néven vehetnők, de hidd
el, bele találjuk magunkat és csak azt
fájlalnók, ha ennek kipótlásáért valamit
magadtól megvonnál. Én ugyan interresatus legény vagyok, nem tagadom és
igen sans facon szoktam minden jóságodat elfogadni. De hidd el, nagyon fájna
nekem, ha látnám, hogy annyi kedvetlenség után, azt a mi Isten és ember előtt
Téged illet, magadtól megvonnád, más
commoditásáért és ez legkevesebb, a mit
arányodba nemcsak magamról, hanem
mindnyájunk hozzádtartozandókról mondhatok." 3 4 Jósika Sámuel azután még egy
levelet írt a múzeumi alapítvány ügyében
Lajos fivérének, melyben vele a következőket közli : „Ha nincs ellenetekre, Magam s a Te s a Jankó nevében a múzeumnak fogom azon régi arany- és ezüst
pénzeket ajánlani, melyek szegény.Atyánkról maradtak; az aranyakat úgy is csak

november 19-én irt levele; az id. Levélmásolati
könyv. IV k. 16. levelén.
33 Az 1856 november 29-ikén kelt levélből.
3J B. Jósika Lajos 1856 decz, 4-iki leveléből
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az arany becsértékében váltottam meg
Tőletek, pedig kétszer annyit legalább érnek, az ezüstöt pedig nékem ajándékoztátok, így tehát az én részemről nem nagy
a generostás s jobban hangzik, ha együtt
adjuk. Szeretném még odaadni a szegény
Anyám füvek collectióját, ha a moj meg
nem ette volna — nézzél egy kisség utána,
hogy megérdemli-é, mert ha megvan, a
Flóra Transilvanicara nézve igen szép
gyűjtemény lenne." 3 5
E nyilatkozatok Jósika ajánlatát az adomány reális értékén jóval felül emelik s
a legmagasabb ethikai tartalommal telítik.
A szülők nemes szenvedélyének becses
ereklyéit testvéreivel együtt kívánja a nemzeti ügynek felajánlani, hogy azok mintegy a család közös örökségéből szálljanak át a nemzetnek örökéletét munkáló
kulturális nagy czéljaira. Mintha maga köré
gyűjtene testvéreit és fölidézné elköltözött
szülőit is a nemes áldozat tüzéhez.
Mikó Imre az alkotás vágya nyugtalanságával várta Jósika válaszát. 30 Annál nagyobb volt öröme, midőn a várva-várt válasz, melyben alapítványát bejelentette,
újesztendőre megérkezett. Kérvén őt, hogy
ne a Múzeum iránt való részvétlenségnek,
hanem inkább apróbb akadályoknak tulajdonítsa, ha válaszával késett, így folytatja :
„Most sietek hibám helyrehozásával s kívánlak értesíteni : hogy dicső példádat,
habár csak távolról is követve, a f e l á l l í tandó Múzeum számára l-szőr 10,000,
tízezer forintot erdélyi kárpótlási papírokban, azoknak nominális értékében, mihelyt
nekünk kiadattatnak, úgy ajánlok, hogy
maga a tőke el nem idegeníttethetvén,
K

Az 1856 deczember 16-iki levélből.
Gr. Mikó Imre levele b. Jósika Samunak
1856 deczember 20-ról ; gr. Mikó Imre id. Levélmásolati könyve IV. k. 58. levelén.
37
Gr. Mikó Imre idézett Levélmásolati könyve
V. k. 66. levelén.
io

ennek kamatjai az intézet folyó szükségeinek pótlására esztendőnként fordíttasson.
2-szor. Magam, Lajos és János öcseim
nevében 28 arany és 57 ezüst és réz, régi
római és magyar pénzeket és emlék —
nem tudom hirtelen minek nevezzem az
új magyar szótár szerént — numismákat.
3-szor. Szegény Anyámnak egy igen
szép és terjedelmes száraztott Flóra Transilvanicaja maradott, ezt is örökösei nevében oda szántam, ha Lajossal értekeződvén, úgy találnátok, hogy az idő viszontagságai által becsétől meg nem fosztott s még használhatónak tekintődhetik.
Feltételül csak azt kívánom ajánlataimhoz
kapcsolni : hogy az intézet Kolozsvártt —
belszerkezete, igazgatása etc. kizárólag
magyar legyen; különben örököseimnek
vagy hagyományosaimnak az ajánlottaknak
visszavételét fenhagyom. 3 7
Báró Jósika Sámuel és a Jósika-család a nagyszerű adománynyal az Erdélyi
Nemzeti Múzeum legnagyobb alapítói közé
lépett.3*1 A szép példa pedig erkölcsi hatását is a legnagyobb mértékben éreztette.
Gróf Mikó Imre pedig köszönetének
és hálájának kifejezéséül szószerint ezeket írja : „Annyit és oly szépeket akarnék
neked mondani, hogy akármint keresem
a szókat, nem találok eléggé méltót, mely
voltaképen kifejezze azon benső öröm- és
hálaérzelmet, melyre engem nagyszerű
múzeumi ajánlatod kötelezett. Már magában azon jelentékeny összveg, mit e czélra
áldozni szíves voltál, örök hálára buzdít
minden jól érző hazafit
de másfelől
örömmel kell l á t n o m : mily felszámíthatatlan az erkölcsi hatás, mit magasztos
3S

A „Kolozsvári Közlöny" 1856. évi utolsó
száma a Múzeumnak tett ajánlatok közleménye
során b. Jósika Samu ajánlatát méltán mindjárt a nagy alapító, gr. Kemény József után
említi.
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példaadásod az intézetre nézve előidézett:
nemes vetélkedéssel sietvén mindenki azt
erejéhez képest a lehetőségig követni;
úgy« hogy teljes bizonysággal merem állítani, hogy azon minden reményemet feljülhaladó szép siker, mely az eddig bejött ajánlatokban mutatkozik, semminek
egyébnek, mint készséges hazafi indulattal hozott példányszerű ajánlatodnak tulajdonítható.
Jól tudom én édes Samum, hogy a
te magas lelked önmagában keresi és találja nemes tetteinek jutalmát; s én nem
is más indító okból tevén e legőszintébb
és igazabb nyilatkozatomat, mint egyfelől
azért, hogy magamnak új alkalmat vegyek
azon nagy tiszteletnek kifejezésére, melylyel nemes jellemed iránt mindig viseltettem, másfelől pedig, hogy örömmel adjam
tudtodra azon nagy benyomást, mit ezen
lépésed az ország közvéleményére a legjobb
időben ily jó következéssel gyakorolt." 3
A Múzeum alapítása körül a legnemesebb férfiakat egyesítő buzgó törekvést s
oly sok lelkes hazafinak féltve őrzött eszményét csakhamar látható siker koronázta.
Báró Jósika Sámuel a Múzeum megnyitásán részt nem vett ugyan, de bizonyára
nagy lelki örömmel szemlélte sikerét an39

Gr. Mikó Imre Levélmásolati könyve V. k.

23. levele.
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nak a törekvésnek és munkának, melyről
bízvást elmondhatta, hogy „ét quorum
pars magna fűi".
A Múzeum megnyitása ünnepén a Jósika-családnak méltó képviseletét a közügy iránt nemcsak mindig érdeklődő, hanem azt egy emberéleten keresztül fáradhatatlanul munkáló, „integer vitae" báró
Jósika Lajos teljesítette, melynek lelkes
lefolyásához a múzeumi ebéden mondott
„liberális szellemű" beszédével is hozzájárult. A Múzeum megnyitásáról Jósika
Sámuel is tőle vette az első közvetlen
értesítést. 40
Báró Jósika Sámuel a Múzeumnak
további sikereit nem sokáig szemlélhette,
mert annak megnyitása után néhány hónapra a Végzet elszólította az élők sorából. 1860 márczius 28-án bécsi lakásán,
legközelebbi rokonai s barátai környezetében és részvététől kisérve, halt meg.
Mondjunk egy magyar Miatyánkoí — így
szólott a jelenlevők egyike. Ez a magyar
Miatyánk, mely Jósika Sámuel lelkét a
Mindenhatóhoz kisérte, ugyanabból a
megszentelt érzésből fakadt, mely néhány
hóval ez előtt az Erdélyi Múzeum megnyitásán diadalmaskodott.
Dr. Szádeczky Béla
<° B. Jósika Lajos levele b. Jósika Samunak
1859 október 25-éről.

Nagyajtai Kovács István.
(1799—1872)
GY középület emelésében azt illeti-e a
nagyobb dicséret, ki az építéshez szükséges anyagot adja, vagy azt, aki a kész
matériát egybegyűjti, szakértő kezekkel
rendezi, formálja s a holt anyagból műremeket hoz életre ? Az ajándékozó-e az
érdemesebb vagy az építő ? Bizonyos azonban, hogy arra kettőjük vállvetett munkája
egyaránt ^zükséges. Az Erdélyi Múzeum
aligha létesül, ha nincs a két Kemény,
Gyulay s Erdély többi lelkes főura és
asszonya; 1 de nélkülözhetetlen szükség
volt olyan emberre is, ki a nagyokat áldozatra serkentse, a hitetleneket az intézet
szükséges voltáról meggyőzze, ügyének a
jobbakat megnyerje, ki e tudományos intézetet születésekor szerető gonddal ápolja,
nagy tudásával, szorgalmas m u n k á j á v a l
gyarapítsa, életrevaló gyakorlati tanácsaival
támogassa s egy folytonos tanulásban és
munkában töltött élet gazdag tapasztalatával megerősítse.
Kovács István rövid életrajza: dolgozott és tanult. Dolgozott becsülettel, ritka
lelkiismeretességgel, pontos kötelességtudással és mindig önzetlenül. Tíz évnél
tovább volt jegyző a Kormányszéknél. Fizetést semmit, munkát annál többet kapott.
Még pedig nemcsak hivatalos, hanem privát munkát is. Ha fölebbvalói „kitüntetésből" effélékkel terhelték meg munkabíró
vállát, nem zúgolódott, végezte faját, a
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székelyt jellemző jókedvvel; dolgozott igen
sokszor két ember helyett s béketűréssel
nyugtázta e külön munkákért járó egyetlen jutalmat a brávót. És tanult. A latin
mellett már gimnazista korában megtanult
jóformán a maga erején németül. Gubernialis kanczellista korában hivatalos rengeteg dolga mellett is ráért a könyvtárakban kutatni, Kolozsvár történetében búvárkodni, Erdély és a székelység küzdelmeit,
viszontagságait tanulmányozni és munkája
eredményét a kolozsvári Nemzeti Társalkodóban kiadni. A m ú l t század harminczas éveiben már annyira otthon van Erdély históriájában, hogy műkedvelő létére
meg tudja bírálni és helyre igazítani a
hivatásos historikusokat. Alapos tudással,
érett kritikával írt történeti értekezéseivel
nevének széles körben becsületet és barátokat szerzett.
Első sorban a jeles régiség- és történetkutatónak, a lelkes gerendi grófnak,
Kemény Józsefnek barátságát szerezte
meg. Szeretetük közös tárgya : a história
ismertette meg őket egymással. Az ismeretség a személyes érintkezéssel, a sűrű
levelezéssel, végül a közös munkával nagy
lelkeket jellemző benső barátsággá, meleg
szeretetté érlelődött. Kemény magához
emelte, megbecsülte az egyszerű hivatalnokot, Kovács rajongó lelkesedéssel
csüngött gr. Keményen. Hogy barátságuk

Hogy c múzeum iránt mint érdeklődtek még Erdély előkelő asszonyai is, annak bizonyítására
álljanak ití özv. báró Jósikáné szavai: ,A hunyadmegyei főispán azt Ígérte nékem, hogy a nyáron f
vagy az idén valamikor ásatásokat tétet Hátszeg vidékén s szeretném, hogy Kovács ott lenne akkor!
mert miután Múzeumunk már van, gondoskodnunk kellene, hogy bírjunk illő darabokat is, miket belé rakjunk." Kovács 1845 június 21-én Keményhez intézett leveléből.
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mit használt a történetírásnak, méltatni
fogja, ki Erdély és a székelység történetéré összegyűjtött és részben kiadott egykorú naplókra, oklevelekre, országgyűlési
.'J'
végzésekre stb. ma is rá van utalva.
Kovács élete czéljául tűzte ki, hogy
Erdély történetét megírja. Lehetetlen volt
nem látnia a roppant nehézségeket, miket
az adatoknak fáradságos és költséges öszszegyűjtése iminnen-amonnan lépten-nyo
mon okozott. Nagybecsű kézíratok egyházak, intézetek birtokában hevertek rendézetlenűl, vagy kallódtak el egyeseknél gondatlanság m i a t t ; drága műemlékek gondozás nélkül pusztultak, Bécsbe vagy légjobb esetben a pesti múzeumba vándoroltak. Benkő József gazdag kézíratgyűjteménye elkallódott, növénygyűjteménye
elpusztult; római feliratos köveket, gyönyörű mozaikpadlókat III. Károly Bécsbe
vitetett. Eder Károly kizsákmányolta Kőlozsvár, Szeben, Brassó, Segesvár s a
többi szász városok levéltárait s eladta
Magyarország nádorának; Várhelyen a
becses római emlékeket burján növi be,
mindenütt, minden régiség iránt a hazafiák részéről a legkárhozatosabb közöny,
Lehetetlen volt be nem látni e vigasztaIán állapot tarthatatlan voltát. Lehetetlen
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sok gazdag gyűjteményeit, hogy az addig
elrejtett, jóformán holt kincsek mindenkire nézve hozzáférhető közkincscsé váljanak. Kemény József és- Sámuel ajánajani_i •
i>11
»i..
latai legalább erre enged következtetni.
De erre főképpen azok a megfontolt,
érett gondolatok, miket Kovácsnak e
múzeum tárgyában írt röpiratában talá2
lunk. Mert — ki hinné? - a grófok
ajánlatát szükség volt Erdély közönségének jóindulatába ajánlani. A kik luxusnak tartották az effajta intézményt. Kovács
megmagyarázta, hogy Kolozsvárt, a hol
három középiskola van, Gubernium székel, a hol Erdély lakosságának színejava szokott tartózkodni, ilyen intézet
mindennapi szükség. Hadd jussanak könynyebben tanulók és tanítók a tudomány forrásához. Hadd tanulhasson, a ki
akar, hogy többé senkit ne érjen olyan
szégyen, mint a gyulafehérvári múzeum
őrét, ki kénytelen vala egy francia tudóstói fogadni el magyarázatot egy Erdélyben
talált római régiség felől. „Ám jól van,"
szóltak mások, „legyen múzeumunk, de
honnan vesszük ennek fentartására, gondozására a szükséges pénzt?" „E hon
nemeseinek és nem nemes születésű ugyan,
de nemes szívű polgárainak hazájukért
i
fi l
_ j.I. '
,; _r ,í U. íí I f(
£.-,]„!;
* ..
való
áldozatkészségéből,"
feleli ~\ZKovács.
Az 1811-iki nemesi fölkeléskor minden
normális nemes telekre l frt. 48 krt. róttak ki. Ha akkor tudtak áldozni a honért
a nemesek, áldozhatnak most is, a mikor
_,_.
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még a laikusnak is. Hát még azoknak, a
kik, mint Kemény és Kovács tapasztalásból tudták, mennyi nehézséggel kell küzdenie a kutatónak. Levelezésükben nem
t a l á l j u k ugyan nyomát kifejezetten a múzeum eszméjének, de annál több a panasz
egyes adatok, ritkább kézíratok kézrekerítésének nehézségén. Személyes találkozásukkor, Gerenden, Kemény kincseket
érő gyűjteményének láttán kétségtelenül
meghányták-vetették, miképpen kellene a
múltból megmenteni a még megmenthetőt, miképpen lehetne egyesíteni magáno- Nagyajtai Kovács István : Az erdélyi magyar
Az E. M. E. Emlékkönyve

egy hasznos és szükséges intézmény lé esítéséről van szó. Lám egy pnm.pdus
vagy p,x,danus nemesnek év, adója 4 frt
lehet-e akkor egy normál« telek után 30
év multán l frt. 48 krt. sokalni ? E rovataiból nemcsak a múzeum felállítására és
gondozására szükséges pénz telnék ki,
hanem a fenmaradó összeget még a ne-

nemzeti múzeum ügyében. Kolozsvárt, 1842.
20
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mesi fölkelés rovataiéból megmaradt s a
rendek rendelkezésére álló 42 ezer forinthoz csatolván, a „játékszínt" is végleg föl
lehetne segélni. E kevés áldozattól nem
szabad visszariadni, mikor Magyarországon ugyané czélra összehasonlíthatatlanul
nagyobb összegeket áldoznak. „Fel tehát h a z á m f i a i ! " szól Kovács. Á l l í t s u n k
múzeumot! Mert általa hazánknak nemcsak hasznát, javát mozdítandjuk elő, hanem díszét és dicsőségét is. És e ho.n
haszna és java, a hon dísze és dicsősége :
a mi hasznunk és j a v u n k , a mi díszünk
és dicsőségünk."
Szavának volt eredménye. A rendek
az országos múzeumnak Kolozsvárt való
fölállítását kimondták s jóváhagyás végett a Fölséghez fölterjesztették. De év
múlt év után s a jóváhagyás mindig késett. 1847-ben megsürgetik. Hasztalan. Bekövetkeznek a 48—49-iki napok
viharai, be az ötvenes évek nyomasztó
csendje. A határozat végrehajtására ki
mert volna gondolni ?
1855 nyarán Kemény József nagy beteg lesz. Környezete a legrosszabbtól
tart. Mi fog történni az ő gyűjteményével ? Csak Pestre ne kerüljön s a
gyűjtemények e rendezetlen
chaoszában végkép el ne vesszen. Gróf Mikó
Imre aggodalmai ezek.'1 Közli Kovács
Istvánnal, ki 50-től fogva mint bűnfenyítőszéki tanácsos, Beszterczén lakik. Ezzel
az Erdélyi Múzeum ügye ismét aktuálissá
válik. De sürgőssé is, mert Kemény 1855
őszén meghal. Meg a n é l k ü l , hogy Kovácscsal, m u n k á i b a n segítőtársával, eszmékben, aspirácziókban, czélokban oly
közeli rokonával még egyszer találkozhatott volna. Lehetetlen megindulás nélkül
olvasnunk a gróf özvegyének Kovácshoz
küldött levelét. Mint nyugtalankodott, kül3

dött Kovács elé, ki érkezését jelezte, mint
remélt, várt az utolsó pillanatig. Hiába !
Kovácsnak egy Qalicziában mulató kollégáját kellett Beszterczén helyettesítenie.
Ezért kellett elmaradnia utolsó találkozás u k n a k ! Pedig mennyi megbeszélni valójuk
lett v o l n a ! Végrendeletében a gróf gyűjteményét az országos (Landes) múzeumnak hagyja. Ilyen nevű múzeum pedig
nincs. Erdélyben éppen nincs. Mikó kétségbe van esve; nem kerül-e a drága
gyűjtemény Szebenbe. Kovács véleménye
szerint a gróf végrendeletében az országos
szót úgy kell érteni, hogy a gyűjteményt
azon múzeum örökölje, melynek Kolozsvárt leendő felállítása országosan el van
határozva . . . ez lévén
folytatja
tudtom szerint az e l h u n y t gróf akaratja
a Múzeumállítás eszméje foganatosításától
fogva saját haláláig." Hívták ugyan e
múzeumot nemzetinek s a nemzetiségek,
kivált a szászok kedvéért gazainak, de a
gróf országos múzeumon csak a Kolozsvárt országos határozat értelmében állítandó múzeumot érthette. Ha azért az
erdélyi magyarok és székelyek keblükben,
Erdélyben múzeumot akarnak állítani, arra
itt az alkalom. Csakhogy saját erejükre
vannak utalva. A kormányra nem támaszkodhatnak, mert annak nem érdeke a
múzeumállítás s ha á l l í t is, i n k á b b szász
hazánkfiai számára állítja. E dologban
tehát a régi nyomokon kell haladni. Országgyűlési határozat van és az a Felség
elé volt terjesztve, ki arra még nem
válaszolt. A gyűjtemény életben lévő
tulajdonosai megsürgethetnék kérésüket.
A múzeum állítására anyag volna bőven.
Eszterházi Bécsben levő numizmatikai
gyűjteményének gazdagságát, Erdély viszonyainak ismeretére nevezetes, sőt nélkülözhetetlen voltát csak a Kemény József

Erre és a következő dolgokra nézve ld. Mikó 1855. és 56. évi levelezését.

NAGVAJTAI KOVÁCS ISTVÁN

könyv- és kézíratgyűjteménye közelíti meg,
A kormány támogatását nem remélhetvén,
az áldozatkész hazafiakra vár a kötelesség. „Ha bizonyos tőkepénzhez juthatnánk
- írja Mikónak - melynek kamatjából
Kolozsvárott néhány szobás házat kibé-

mindenesetre Kolozsvárt állítandó múzeumnak ajánlotta s hagyta, addig is, míg
az országnak alkalma nyílnék az országos
végzés folytán a körülményekhez alkalmazkodva tovább intézkednie, engedtessék meg a gróf Kemény gyűjteményét a

Nagyajtai Kovács István

relni, egy könyvtárőrt és egy szolgát fizetni s némi kellékeket beszerezni lehetne,
ez esetben legjobbnak látnám a gróf Kemény József halálával előfordult alkalmat
felhasználva, a kormánytól kérni, hogy
miután az elhunyt gróf gyűjteményét egy
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szándékolt múzeum alapjául venni Kolozsvárott, a hol a szükségesek evégre készek."
A bizonyos tőkepénzre, néhány szobás
házra való gyöngéd czélzást könnyű megérteni. Mikó is megértette és 1856 áprilisában megtette fejedelmi alapítványát, mely20*
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lyel egy csapásra az Erdélyi Múzeum ügye
biztosítva volt. Özönével kapta a nemes
tettét magasztaló leveleket, de a levelek
közt bizonyára egyet sem tartott értékesebbnek, mint a Kovácsét. „A nagyszerű,
hazafias áldozatok - - írja Kovács — melyek egy nemzet szellemművelődése végett
tétettek, minden időben és minden népeknél nagy és magasztos tettek voltak. Azok
kétségkívül ma is. De vannak időszakok,
melyek egy vagy más nép sorsa végleges
eldöntésére befolyással bírnak. És vannak néha népek, melyek nemcsak politikailag, hanem nemzetileg is veszvék, hahogy ezen befolyást önerélylyel ellensúlyozni s maguktól eltávolítani nem tudják.
Ilyen időket élünk most. Hogy a magyar
mikor tűnt fel e világ népei közt, nem
lehet tudni, de annyi bizonyos, hogy olyan
csapás, mint közelebbről, soha a magyart
nem érte. Ha volt tehát valaha szüksége
a magyarnak nemzeti léte fentartásáról és
emelkedéséről gondoskodnia, korunkban
igen is van. S ha létezik mód, mely által
nemzetiségét újabb körülményeinek közepette biztosíthatja s az élő nemzetek sorában ismét díszes állást vívhat ki magának e mód, úgy hiszem, főképp a minden
oldalról! szellemművelődés és műveltség
nemzeties irányban."
A két haza minden tájára röpülnek
szét a felszólítások az Erdélyi Múzeum
ügyében. Vegyen részt tehetsége szerint
mindenki a nagy nemzeti munkában!
Mindenki, nemzetére való tekintet nélkül!
Akadtak s köztük Teleki Domokos is, kik
a nemzetiségeket jónak látták volna kizárni a közös munkából. Mert az ő részvétük ártana magyarságunknak. Könnyen
megesnék, hogy e téren is elnyomnák a
magyart. Mikónak nincsenek ugyan efféle
aggodalmai, mégis jónak látja a Kovács
D

véleményét kikérni. Attól, véli Kovács,
hogy a nemzetiségek e múzeummal elnyomnak, nincs mit félnünk. Múltja e földön s így múltjára vonatkozó emléke is
csak két nemzetnek van : a székelynek s
a magyarnak. A földbirtok jó és számbavehető része (akkor!) e két nemzet kezén.
Erdély irodalma csak magyar. A versenytől hát nincs okunk félni. Mert ha mi
magunk nemzetiségünket, ez országban
vezető szerepünket meg nem tudjuk védeni
múzeum nélkül, múzeummal sem. „A kik
ellenkező véleményben vannak — folytatja tovább - - azok, úgy látszik nekem,
a múzeumot nemzetiségünk oly Palládiumának nézik, minő Pallas képe vagy
szobra volt Trójában." Igyekezzünk társnépeinkkel vagyonban, műveltségben, munkásságban és tettekben lépést tartani,
akkor élni fogunk múzeum nélkül is, különben elvesztünk múzeumunkkal együtt.
És ez Kovács István utolsó szava az
Erdélyi Múzeum ügyében. Régi álma
valóra vált. Az intézet élt, virágzott. Mikó
soha sem szűnt meg elismeréssel adózni
e lelkes, önzetlen férfiú érdemei iránt.
Sokat beszélt róla Paget Jánossal, egy
ide szakadt angollal, Kovács régi ismerősével. Szerettek volna fáradsága jutalmaképpen számára a múzeumnál egy kényelmes állást biztosítani, hadd fejezhesse be
már valahára Erdély történetét. Nem sikerült. Ő csak a munkából kért részt, a
dicsőségből, a jutalomból nem. „Az én érdemem - - úgymond - - a közélet terén
mindenesetre kevés és azért az öntudat,
hogy megtettem azt, mit tehetségem s
körülményeimhez képest tehettem, a kebelnyugtató érzet jutalmával oly édesen
és bőven jutalmaz, minél kedvesebbet és
jobbat, valamint eddig soha sem kívántam, úgy ezután sem kívánok."
Markos A l béri

Miké Sándor.
(1795 —1867)
NEMZETI szellem életrekelése az osztrák
járom alatt: ez volt az Erdélyi Nemzeti
Múzeum megalapítása ; a nemzetnek mindent f ö l ü l m ú l ó áldozatkészség, ez volt építő
mestere, két nemzedéknek emberfeletti
munkája, ez lett híven beváltott programmja ; mélységes hazaszeretet: ez lett
vezérlő szelleme.
A nemzeti fájdalomból kiemelkedő,
ünnepélyes megilletődés avatta föl a Múzeum leendő munkásait s az első ünnepélyes közgyűlés az emberek szivében
messzi időre kiható eszményt hívott
életre. S a ki ezt az eszményt befogadta, híven őrizte, míg csak szive dobogott. Az egész társadalom vállvetve hozta
meg áldozatát az Erdélyi Múzeumnak.
Mikó, Kemény, Jósika, Esterházy, Pálffi,
Torma, Újfalvi
Erdély legdíszesebb
nevei, kincseket halmozának a szent czélra,
a kinek aranya nem volt, szive, lelke legdrágább kincseit, két keze munkáját, verejtékkel szerzett tudását. Ezeknek száma
még ma is napról-napra növekedik.
Miké Sándor is ezek közé tartozik; az
Erdélyi Múzeum eszményi czéljai hevítették
nemes szivét, élete és egész munkássága
azoknak az eszméknek megtestesítése, amit
az Erdélyi Nemzeti Múzeum hirdetett.
Fáradhatatlan szenvedélylyel gyűjtötte
össze történelmi emlékeinket. Munkás életének eredményeképpen 200 kötet kéziratot adott át még életében Múzeumunknak.
Ez a gyűjtemény nemcsak bámulatos szor-

A

galmáról tesz tanúságot, de világot vet arra
a széleskörű ismeretre is, amit anyagának
szorgalmas gyűjtése közben szerzett. Önzetlen gyűjtő és kitűnő emlékező tehetségű kutató volt. Szinte sajnáljuk, hogy
soha nem érzett vágyat sokoldalú ismereteinek közlésére és hogy írói babérokért
versenyezni meg sem kísérelte. Ma már
szinte érthetetlen szerénységgel élt maga
elé tűzött feladatának: hogy nemzetének
gyűjtsön annak s azért dolgozzék és munkásságának értékesítését is a nemzetre bízta.
Kortársai rajongó szeretettel, őszinte
tisztelettel vették körül, de ő minden
méltánylás, elismerés elől szerényen tért
ki, pedig százaknak és százaknak adott
tanácsot, útbaigazítást, fölvilágosítást; történetíróinkat a legmelegebb szeretettel
támogatta és az ő anyaga tette lehetővé
számos munka megjelenését. Kitűzött czéljában nem tántorította meg írói ambiczió ;
egyetlen czikk alá sem kívánta nevét írni,
noha tudományos és irodalmi munkára
elég tere lett volna s erre elegen is nógatták.
Nevét sem nyomtatásban nem szerette
látni, sem köszönő, elismerő íratok czímében; még azt is zokon vette, ha a Múzeumnak tett adományait nyilvánosan megköszönték. Hogy a hivatalos eljárást megkerülje, gyűjteményének egy-egy kötetét
lopva dugdosta oda a Múzeum kézirattára polczaira.
Munkásságát életrajza írói eléggé méltatták, 1 ez a szerény megemlékezés arra

1867. évf. 266—271. l. — Szabó Károly: EmlékJ a k a b K i n k : V.ffj I n v é l l . í r n o k emléke. Századok
Évkönyve V. kötete 1—7. 1. — Miké Sándor (arczbeszéd Miké Sándor felett. Erdélyi Múzeum-Egylet
Budapesti Közlöny 1868. évf. 3. és 4. sz. képpel) Vasárnapi Újság 1867. évf. 561-562. 1.
Fővárosi Lapok 1867. évf. 125. sz.
1
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ki nem akar terjeszkedni. De annál nagyobb
kötelesség megemlíteni törekvéseinek egyegy kimagaslóbb eredményét.
Mikor 1790-ben az erdélyi főkormányszéket Nagyszebenből Kolozsvárra visszahelyezték, igen sok nagybecsű közokirat

nem lankadó buzgalma ezt a félig elpusztult, hasznavehetetlenné vált anyagot is
meg tudta menteni, rendezni s illő helyére,
Kolozsvárra átszállítani. Nagy és nemes
munka volt, de fájdalom nagy árat is kellett
fizetni érte, mert abban a penészlepte ned-

Mikc Sindor

ott maradt. Ezt az oklevéltári nagy anyagot
a szászok valahogy egy nedves, sötét pinczében helyezték el. Itt talált reájuk 1837-ben
Nike Sándor. Nagy részük meg volt roti az egész anyag alig használható
állapotban. Miké bácsi ügyszeretete, soha

ves odúban Miké Sándor örökre elvesztette hallását.
Néhány évvel később a főkormányszéki
levéltár aligazgatójává neveztetvén ki, minden idejét arra fordította, hogy az eddig
rendezetlenül kezelt levéltárat a tudomá-

M I K É SÁNDOR

nyos követelményeknek megfelelően újra
rendezze, gondozásában megtartsa. Az ő
maradandó nagy érdeme, hogy 1848—49ben Úrban ideje alatt is híven megmaradván kedves levéltára mellett, neki köszönhetjük, hogy vandal kezek azt meg nem
semmisítették.
1857-ben gr. Mikó megbízásából ő vette
szerető gondozásába gr. Kemény József
könyv- és kézíratgyűjteményét. Múzeumunknak nem lévén még kellő helyisége,
ezt a gyűjteményt saját lakásán állította
fel s ott bárki, mint muzeális tárgyat szabadon használhatta, így gondozta ezt a
gyűjteményt is a legszeretőbb odaadással
és nemcsak megőrizte, hanem mutatkozó
hiányainak pótlására is sokat tett. Mikor
pedig a könyvtár megnyílt, ingyen, lelkesedésből mindaddig teljesítette a könyvtárnoki
teendőket, míg a megválasztott Szabó Károly állását el nem foglalta. Ám mindezekért
még köszönetet sem fogadott el. Sőt még
ő hozott újabb áldozatot, midőn Kolozsvárt,
1857 j a n u á r i u s 17-én kelt alapítólevelében
minden szóvirág nélkül fölsorolván egész
életén át gyűjtött kéziratainak lajstromát, életének legfőbb kincsét és gyönyörűségét a Múzeumnak készséggel, örömmel fölajánlja.
Nagyszabású gyűjteménye kizárólag
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Erdélyre vonatkozik s tartalmazza az
1540—1744 között hozott országgyűlési
törvényczikkeket s bízottsági munkálatokat; hiteles helyi-, köz- és magánlevéltárak lajstrom-kivonatait; magában foglal
köz- és magánjogi okiratokat; nemzedéktani adatokat és táblázatokat. Az íov
&/
öntudatosan egybehordott anyag nélkülözhetetlen mindarra, a mi Erdély múltjával
is összefügg ; forrása minden erdélyi historikusnak, büszkesége mindnyájunknak.
Kortársai élő arcl)ivum-na\\ nevezték.
Ez volt az egyetlen czím, amit elfogadott.
Az élő archívum azonban a természet
rendje szerint elköltözött miközülünk, de
azért a Miké'gyűjtemény ma is úgy beszél
hozzánk, mintha a kedves modorú öreg
úr karszékében ülve, maga adná tanácsait.
Ebben az értelemben tehát még ma is élő
archívum az s míg Múzeumunk fennáll,
ez a gyűjtemény mindig hirdetni fogja,
hogy nem test az, a mi él, hanem a
szellem, mely egy becsületes munkának
és önzetlen hazaszeretetnek rugója volt.
Miké Sándor alakját szoborban nem
faragták ki, de levéltárunkban ott van arczképe, szivünkben emléke és az örökéletű
magyar történetírásban a Miké-gyűjteménynek elismert maradandó értéke.
Sándor Imre

Ujfalvi Sándor.
(1792-1866)
z

Erdélyi Múzeum oltárának lángja az
áldozatra sietők közt egy öreg erdélyi nemes alakját világítja meg. E szentelt
tűz lobogásánál nézzük őt pár pillanatra:
Ujfalvi Sándort. A régi marosszéki pixidáriusok utóda, kinek egyik ősét a XVII. században Erdély fejedelme hadi érdemei
elismerésére emeli nemességre, Dobokában Kaczkón születik, 1792-ben. Apja,
zajos ifjúság után, a ridegségig szigorú
falusi nemes, a kinek háza nemcsak vára,
de mindene : ennek é l ; abból r u h á z k o d i k ,
a mit házánál szőnek, fonnak. Kertjében
termett gyümölcs édesebb neki a délvidék
minden fűszerszámánál, megyéje földje
kedvesebb bármely tündéri tájnál. Vasszorgalom, szívós kitartás, takarékosság,
engedelmesség felebbvalói iránt, háza népétől maga követeli a feltétlen hódolatot,
gyermekeit edzeni akarja az élet viharaiban s ezért könyörtelenül kemény hozzájuk : irne életbölcsességének alapja.
Az anya pedig mintaképe a női jóságnak,
a magyar házi asszonynak; gondozója,
vezetője a háznak, a belső gazdaságnak ;
a háztartás királynője — csak arra ér reá,
hogy övéit szeresse, férje szigorúságát engesztelje. Csupa munka és csupa szeretet.
A családban, mint annyi magyar köznemesi
családban az írói talentumnak forrása fakad
föl. Ujfalvi Sándor nagynénje a mély érzésű Krisztina költői, különösködésre hajló
lélek, az írói készség Sándorban is, más
oldalági rokonában is nem egynél jelentkezik. Nem mindenik műveli, de hogy a
tehetség mintegy atavisztikus örökség meg-
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van bennük: kéziratban maradt próbálkozásaikból, leveleikből is látszik. A mi
emberünk, mint gyermek az enyedi kollég i u m b a n nevelkedik, az erdélyi nagy fejedelem e zseniális alkotásában, mely századok előtt megvalósította az ingyenes
oktatást, a bekerülő szegény paraszt szülők gyermekét ingyen nevelve, sőt táplálva
felső oktatásuk befejezéséig, mig kész
emberré, f é r f i ú v á nem nevelte. E nagy
épületben látja a kis diák az egyenlőséget, melyet künn nem tapasztalhat, odabenn egyaránt büntetik a nemes urfit s
a paraszt gyereket, ott a szorgalom s
kitartás, a tudás adja meg a nemesi előjogokat. Jogra Kolozsvárra kerül s Marosvásárhelyre, hol joggyakorlatot is folytat,
itt megtanítja atyja arra, hogy becsülje
meg a pénzt, mert elmulatván pénzét, szörnyű nélkülözések közt tengődik, de a
kemény leczke használ s a takarékossá
vált ifjú megtakarított pénzével anyját kisegítheti egyszer: az öröm mit ezért
érez, bizonyára egyik forrása későbbi
takarékos, vagyonszerző s megtartó erejének.
Az ifjú Sándor nekiindul a nemes ifjak
rendes útjának,'patvarista majd asszesszor,
sőt ő tovább is megy: Bécsbe kerül az
udvari kanczelláriához s megismeri a nagyszabású bürokratikus szolgálatot s a fényes
nagyvárosi életet egyaránt, hogy hazakerüljön kis megyéjéhez s parányi falujába.
De itthon nyugalom s boldogság várja,
1820-ban megnősül, feleségül veszi Lészay
Júliát. Szigorú atyjából bőkezű, boldog
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örömapa lesz, hogy nemsokára megtérjen
az ősi földbe. Ujfalvi Sándor pedig gazdálkodni készül s fiatal feleségével együtt,
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nyeztetett embereit - - kik majd a forradalom idején kirabolják azt a nemesi
kúriát, melyből csak szeretet s bőség áradt

Ujfalvi Sándor

falusi jószágán, Siakaturdn, valamelyes
kis apró jobbágy-boldogító államot alkot,
oláh jobbágyai elé öntve emberszeretetét,
bőkezűségé^ túlzásig menve a jóindulatbán úgy hogy elkapatotta tette elkéAz E. M. E. Emlékkönyve.

feléjük. Már atyja revén .smerked.k meg Ujfalvi Sándor a Wesselényi családdal s b a r a ságba jut Wesseleny, Miklóssal, birtokatói nem messze szomszédjával ám, döntő
befolyással irányítja gondolkodását, erze-
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seit a közügyekről s a politikáról. Maga
is edzett vadász, a ki a lovaglásban, vadászatban, vívásban, mesteri tökéletességgel
s kitartással bíró Wesselényinek kedves vadásztársa is lesz. Élte végéig meleg barátság fűzi őt Wesselényihez és senki
más hűségesebben s nagyobb közvetlenséggel meg nem tudta rajzolni ezt a tüneményes férfiút, a maga zord nyerseségében, szertelen fájdalmában, erős szeretetében és izzó hazafiságában. Hogy menynyire tisztelte s mily magasra tartotta
hódolatában Wesselényit Ujfalvi s menynyire megérezte fontosságát nemzetére,
azt emlékiratában panaszolja, melyben
sikerült Wesselényi Miklós alakját s életét
oly közel hozni hozzánk, mint azt senki
más nem tehette, sem előtte, sem utánna.
A harminczas évek elején feleségével
Balatonfüredre utazott Ujfalvi Sándor,
kúrára. Wesselényi ekkor ismerteti meg
Pesten Széchenyivel, Füreden pedig Deák
Antallal ismerkedik meg, meglátogatja
Kisfaludy
Sándorokat s a gyöngéd tiszteletteljes barátság, melyet iránta érez,
mindkettejük közt megmarad mindvégig,
a távolból is levelekkel keresik föl egymást. A Romladéknak elnevezett kis
Szakatura községbe Wesselényi levelein
kivül Deák A n t a l , Deák Ferencz levelei s
nemcsak á l l a m f é r f i n k s politikusok, de
nagy költők írásai is érkeznek, Vörösmarty,
Bajza s mások honfi-sorait olvassák az
Ujfalvi udvarházában, Bécsből, Kolozsvárról kap leveleket a házigazda a politikai s irodalmi élet eseményeiről.
Maga is résztvesz a megyei életben s
mint királyi hivatalos, a kolozsvári országgyűlésen is, ez utóbbi tiszte miatt 1841ben Kolozsvárra költözött. Itt még szorosabb összeköttetésbe jutott a közélet
vezetőivel. A forradalom Ujfalvira nézve
a szenvedések útjának kezdete. Kedélyét
megrendítette az, hogy jószágán saját volt

jobbágyai kirabolták, lakását feldúlták s
talán magát is halálra keresték. Ám nem
anyagi kára, hanem a nemzeti ügy legyőzetése s a beállott lélekölő abszolutizmus
borított reá mély gyászt, e lelki sebei soha
sem hegedtek be, sőt arra sem volt képes,
amit akart, hogy leírja a forradalom rémképeit, bár erre szándéka volt.
Két vigasztalása volt a reménytelenség felé h a j l ó férfiúnak. A vadászat, melyben gyakorlata, kitartása és tapasztalatai
által országos hírre tett szert s a - - tolla.
Naláczi emlékiratainak hatása alatt Kőváry
László buzdítására, sürgetésére s kivált
imádott feleségének óhajtására megírta
emlékiratait 3 kötetben. 1854-ben fogott
hozzá s több, mint egy évig dolgozott
memoirjain, melyekben czélul tűzte ki a
régi erdélyi társadalmi élet megrajzolását.
A mint az írásba belekóstolt, vadászati
éleményeiről, tapasztalatairól, vadászati
felyóiratokban szívesen ír nagy örömmel
fogadott közleményeket, elbeszéléseket is
fordítgatott.
Maga elé varázsolt i f j ú kora, midőn
még nemzete az abszolutizmustól szabadon, az európai fejlődés és haladás útján
h a l a d t előre, oly geniális vezetők útmutatásával, kiket ő személyesen ismert s
vadászatainak emlékei - - ezek feledtették
lelki f á j d a l m a i t , csüggedését. Ekkor a
legnagyobb sötétségben derengő fény látszik Kolozsvár felől. Mikó Imre gróf megindítja a mozgalmat az Erdélyi Múzeum
létesítésére. Hogy mi volt Mikó Imre
terve, minő perspektíva állott előtte, midőn
az Erdélyi Múzeum előmunkálatait megtette, azt jellegzetesen t u d j u k bizonyítani
Ujfalvival is. Az elbúsult, elcsüggedt öreg
nemes, Wesselényi bizalmasa s az ő
eszmekörébe belenevekedett férfi lelke
földerűi — nemcsak egyszerű gyűjteményt
lát a tervezett alkotásban, érzi, hogy a
magyarság egy hatalmas intézményéről
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van szó, mire így ír Kolozsvárt 1856
deczember 13-án kelt levelében Mikó
Imre grófhoz :
„Nagyméltóságú Gróf Úr! Minden időben szivemen hordottam nemzetem jólétét
s kora ifjúságomtól küzdöttem érte ösztönből és polgári kötelességből, most is,
midőn Nagyméltóságod kitűzte a Kolozsvárott székelendő Országos Múzeum megalapításával a lobogót s ez által polgári
kötelességünk teljesítésére egy új tért
jelölt ki, sietek magam is járulni parány
erőmhöz képest annak gyámolításához,
mert úgy vagyok meggyőződve, hogy a
Múzeum leend frigyládája
az Erdélyi
Magyarságnak, melybe nemzeti kincsei
lerakatnak s őriztetnek a jövő nemzedék
részére, mely hálaérzettel boruland alapítója sírjára s áldandja porait!"
Tehát a frigyláda. Abban az időben,
midőn a sorok közt írtak, világosabban
alig\fejezhette volna ki valaki azt a gondolatot, hogy az új alkotás lesz vezető
intézménye az erdélyi magyarságnak az,
melyben bízva kell küzdeniök s győzniök
a szent, nemzeti harczban s munkában.
Ujfalvi már ekkor kötelezte magát,
hogy maga s neje nevén két részvény
után fizet élte fogytáig. „Halálunk után,
pedig
folytatja Ujfalvi — a mi valószínűleg a közeljövőben vagyon, végrendeletemben állapítottam az érintett Múzeum
javára ötezer ezüst forintot, vagyis tizenötezer ezüst húszasból álló összeget, melynek kamatját mindkettőnk halála után
élvezendi az intézet."
Nemcsak e tekintélyes s a forradalom
alatt szenvedettkárokmiattgyengült vagyoni
állapotához mérten bőkezű alapítványt jelenti be, hanem a múzeum részére adományozza mindazt, a mi legkedvesebb, legbecsesebb a birtokában. Kéziratban levóemlékiratát egész sereg könyvét s büszkeségét:
kitömött szárnyasállatait, vadásztrofeumait s
néhány nagyon becses festményét, köztük
Kisfaludy Sándor arczképét, felesége ré-
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széről pedig néhány érdekes ereklyét —
így Apafi Mihálynénak egy pár piros csizmáját s úti ezüst zománczos kanalát.
Megjegyzi azonban külön utóiratban, hogy
„mindez önkéntes felajánlataimat oly meghatározott kikötéssel teszem, hogy az
intézet kizárólag Kolozsvárt és belszerkezete magyar légyen.- ellenkező esetben
azonnal más intézetre szállíttatván."
Az értékes alapítványt Mikó gróf
maga köszöni meg Ujfalvinak. Köszönő
leveléből ismét a sorok közül, de világosan kiolvasható a meleg szeretetteljes
érzés a hazafi iránt, ki megértette, hogy
miről van szó s minő rendeltetése van a
létesítendő alkotásnak:
Méltóságod igaz magyar hazafisága —
úgymond Mikó Imre gr. Kolozsvárt 1857
január 24-én kelt s Ujfalvihoz intézett válaszában, — mely eddigelő is számos tettekkel s a közjó érdekében gyakori és hű fáradozásokban nyilvánult, mindig bírta az én
benső tiszteletemet, azon legújabb példányszerű elhatározása által azonban, mely szerint az alapítandó Erdélyi Múzeum javára
5000 forintot véghagyományilag biztosítani
méltóztatott, nemcsak az én teljes rokonszenvemet s hazafiul mély tiszteletemet foglalá le Méltóságod és úri neje részére, de
egyszersmind minden, jelen állásunkat ismerő
s jövendőnkért aggódva fáradozó honfinak
és honleánynak elismerését nyeré meg s
mindkettőjük becses emlékének fenmaradását
a magyarok hazájában, míg magyar lesz,
örökre biztosítá.
Ujfalvinak az alapítólevelében írott
szomorú sejtelme hamar következett be.
Ujfalvi gyöngéd felesége, az ő őrző angyala,
1858-ban meghalt. Hogy minő csapás
érte e veszteséggel, hogy mit érzett, azt,
ha egyébb nem, felesége sírkövén az a
pár sor szívigható fájdalommal most is
zokogja, melyet maga írt végrendeletében,
felesége halála után, 8 év múlva, mikor
az egyedüllét az aggság s a kínos betegség elől Ujfalvi Sándor a halálba menekült, önkezével vetve véget életének.
21*
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Végrendeletében hagyományát az Erdélyi Múzeum részére biztosítja s ezenkívül
az akkor már megerosödöttnek látszó nagy
intézmény mellett szakaturai birtokát a
Kolozsvári Nemzeti Színháznak hagyja,
mint a melytől a magyar nyelv s a magyar szellem ápolását várja.
Ujfalvi Sándor hagyatékát kegyelettel
őrzi az Erdélyi Múzeum. A tőke, melyet
hagyott, ma is kamatozik az egylet munkája részére, de hagyatékából a minden
anyagi vagyonnál értékesebb az a szellemi hagyománya, mely most kezd gyümölcsözni — emlékiratai. Immár rövid
idő multán az Erdélyi Múzeum-Egylet
költségén, kiadásában megjelennek az
emlékíratok és a maga „érdekes előadásainak teljes fűszerével" elbeszéli bennök

a sírban porladó hű magyar szív a XVIII.
század utolsó két évtizedétől kezdve a
szabadságharczig azt, a mit tanulság s
emlékezetnek okáért megőrizni szükségesnek vélt s miket halála után tizenöt évig
pecsét alatt tartani rendelt. E hagyatéka
azért becsesebb előttünk minden kincsnél,
mert általa maga-magát osztja szét nemzetének, a maga hűséges magyar lelkét,
eszményeit s törhetetlen fajszeretetét.
Hogy mindezt az Erdélyi Múzeum oltárára tette, bizonyítja nemcsak bízodalmát
az új intézmény iránt, de sejtelmes lelkének hitét is nemzete közel újjászületésében. Hála azoknak az úttörőknek, kik
a már á j u l t nemzetben ezt a bízodalmát
fel tudták kelteni s így munkára ébresztették.
Dr. Gyalul Farkas

Kőváry László.
(1819- -1907)
z Erdélyi Nemzeti Múzeum és a
Ferencz József Tudomány-Egyetem
könyvtárában, a tisztviselők nagy dolgozótermében, a falon egy kora virágjában levő
szőke férfiú képe függ.
Okos kék szemeivel, mintha a messzi
jövőbe tekintene s úgy néz, mintha a történet hatalmaiba és az igazságba vetett
hite bizalommal töltené el.
Kőváry László képe ez 1 , a ki ifjú és
férfi korában szinte százaknak való munkát vett vállaira, hogy bámulatos erőfeszítéssel küzdjön nemzete érdekeiért s
azt a múlttal lelkesítve, kiragadja a csüggedésből.
Élete küzdelmesen indult. A munka
edzette, sikerek koszorúzták s a múzeumi
eszme úttörői közül neki adta meg a
Gondviselés azt, hogy törekvéseit ezen a
téren hamar megvalósulva s pátriárkái
vénségéig haladni és fejlődni lássa. Nyolczvannyoicz évet élt. Ebből hatvanötig volt
a múzeum eszméjének az irodalomban
fölszentelt híve s negyvennyolcz évig tagja
az E. M. E.-nek, melyet egyesületi alapon
legelsőbben ő indítványozott.
Éppen akkor jelent meg első önálló
könyve, Székelybonról 1842-ben, midőn a
Kemény grófok megtették nagy ajánlatukat
az Erdélyi Múzeum alapítására. Már akkor
lelkében ott színeződtek a jövő munkásságának tervei, „író, erdélyi író, Erdély
leírója, ismertetője, nemzetünk fennmara-
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' Ezt közöljük. Ajándékozta Özv. Kóváry
Lászlóné Krausz Johanna 1910.
2 Gyermek- és ifjúkorára rendkívül becses
két czikke. Egyik : A 80 éves történetíró. Kolozsvári Lapok 1899. évf. 398-99. l. A másik a

dása körül folytatott szereplésének dicsőitője" szeretett volna lenni.
E vágyának egy sugara talán ott derengett benne már otthon, a tordai unitárius
iskolában, a hol a nemzeti ébredés hajnala
érte. Ott látta a vármegyei gyűlések vándor
patriótáit s nemsokára a megalakult tordai
kaszinóban olvashatta az Erdélyi Híradót s az
erdélyi Vasárnapi Újságot. A Nemzeti Társalkodó útleírásai nyomán fogant meg az
az elhatározása, hogy ő is utazik, hogy megismerje Erdélyt és megírhassa történetét.
Első könyvét úgy tekinti már, mint
erdélyi kutatásai első fűzetét. „Legyen egyelőre utazás, memoire — írja róla — vagy
kinek mint tetszik; legalább nem latin,
nem német. Talán pragmatikai hitelességűvel egykor beválthatom." S azóta törekedett kitűzött czélja felé.
Jellemzően írta öreg korában, hogy
mint jogász földrajzíróként lépett ki az
iskolából. Kanczellista lett Marosvásárhelyt
a Királyi Táblánál s tudással és élettapasztalatokkal gazdagodva tért vissza Kolozsvárra. Itt korrektorkodik, megírja versben
Erdély földrajzát s 1847-re Erdély statisztikája első kötetét. Ezen a réven 1848
nyarán az Országos Statisztikai Hivatalhoz
kerül, majd Debreczenből a magyar kormány Bem táborába küldi hadi tudósítónak. A csaták szünetei közt bejárja a várromokat s a szabadságharcz után^l 852-ben
kiadja Erdély Régiségeit. 2
Gyalul Farkas által összegyűjtött és közrebocsátott Legkedvesebb könyveim 20—29. lapján.
Irodalmi munkásságának teljes jegyzékét összeállította Köblös Zoltán az Erdélyi Múzeum 1907.
évf. 336—349. lapján.

KELEMEN LAJOS
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Ennek a bevezetésében veti fel legelsőnek az Erdélyi Múzeum gondolatát
egyesületi alapon? E/óta Mikó Imre gróf
fölléptéig (7555) az erdélyi sajtóban
egyedüli rjarczosa a múzeumi eszmének.
Fiatal kora s a szabadságharcz idején
radikális-demokrata szerkesztősködésenem
ajánlották súlyosabb vagy éppen vezető
szerepre.
Arra nem gondolt, de nem is gondolhatott, hogy az abszolútizmus nyomasztó
első évei alatt magyar egyesületi mozgalom
szervezéséhez, a múzeum gyakorlati megvalósításához kezdjen. Erre nem kedvezett
az idő. Ő maga sem volt szervező tehetség
s akkor egyéniségének súlya és anyagi
eszközei is hiányoztak ily nagy feladathoz.
Az eszmét azonban fölvetette, sokféle
alakban, nagy leleményességgel felszínen
tartotta s úgy bevitte a köztudatba, hogy
néhány év alatt a múzeumot minden tanult
erdélyi magyar ember közszükségnek
tekintette.
Legelőbb első könyvében szólt a
múzeum kérdéséhez, 1842-ben. Akkor csak
ötlete volt, hogy a kevéssé használt gyulafehérvári, nagyszebeni és marosvásárhelyi
három nagy erdélyi gyűjteményt egyesítve,
Kolozsvárt nyissák meg a közhasználatnak. 4
Megvalósításáról már csak a három gyűjtemény alapítványi természeténél fogva
sem lehetett komolyan szó. A fiatal író
ötlete azonban már felhívta a figyelmet
arra, hogy az erők egyesítésével nagy
alkotásokat lehetne létesíteni Erdélyben is.
Ettől fogva tiz évig nem szólt a múzeum
kérdéséhez. Bizonyára ő is hihette egy
darabig, hogy az erdélyi országgyűlés által
1842-ben törvényjavaslatba foglalt múzeumi
terv'megvalósulhat. Mikor aztán 1849-ben
3

Erdély régiségei. Általánosságok. 1-8.
A múzeum-egyesület gondolata a 7. lapon.
4
Székelyhonról 40. 1.
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ennek még reménysége is egészen elveszett,
s Kőváry Erdély történetének előmunkálatait megkezdte, lépten-nyomon a gyűjtemények nélkül dolgozó író sokféle nehézségébe ütközött. Erdélyt bejárva, mindenütt pusztulásnak indult vagy veszendőbe menő emlékeket látott szerteszét s
mint írónak, naponta kellett éreznie a
múzeum hiányát. Ez a két körülmény vitte
reá a múzeum felállításának sürgetésére.
„Az egész Európába hordják régi emlékeinket — írja — a világ gazdagszik, —
mi naponként szegényedünk. Körülünk
bármerre járunk, a múzeumok telvék
Erdély kincseivel, csak nekünk nincs gyűjteményünk. Csak megjelenik egy-egy biztos, mint a múlt század elején gr. Ariosti ;5
felszedi az antik szobrokat, magával viszi.
S minket nem érdekel." A legszebb várak
romjaiból nem rég egy-egy hatalmas fővagy alispán még házat építtetett magának. Csicsóvár szikláját úgy aláásták a
malomkő anyagért, hogy a várból egész
faldarabok szakadtak le a völgybe. „A
Báthory kenyérmezei győzelme emlékére
épült kápolnából szemünk láttára hidat
építenek.' 1
Ilyen tapasztalatok mellett a múltért
rajongó lelke nem hiába jajdult fel.
De nem állott meg csak a panasznál.
Izgatott, tüzelt s a rendelkezésére álló
tereken mindenütt megújította figyelmeztetéseit s mindenütt felhívta és végig ébren
tartotta az érdeklődést a múzeum eszméje
iránt. Az Erdély Régiségeihez írott bevezetést népszerűén átdolgozva újra kiadta
1854-re szóló elterjedt Erdélyi Naptárában.
„Múzeumot mindenáron —- ismétli 1852-iki
figyelmeztetését. Egyletet, mely imaszerű
kötelességévé tegye tagjainak mindent
• Szerepéről szól Erdély régiségei 13. lapján.
Erdély régiségei 7. l.

i;
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megóvni e honban, mi régi s mindent
összegyűjteni, a m i gyűjthető." 7
Majdnem ugyanekkor írja meg a Hetilapban „Ösemlékeink felett" czímű bő-

múzeum részesült belőle? Ki mondja meg,
hány történeti nevezetességű rom zúzatott
szét az idén is; hány régi könyv, kézírat,
kép vagy öltözékdarab lett ismét, csak ez

Kőváry László

a

t

s

,

fel. Ki látta, melyik közkönyvtár vagy intézel
' Erdélyi Naptár 1854-ik közönséges évre.
(KolozsvJr, 1853.) 101. I
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geinkreis. „Eljöttek az antikváriusok; egy
Bordoli a múlt században, — pártáinkat,
minden ősereklyéinket oda adtuk volna a
quasidorokért." Csak egyesek őrzik a múlt
emlékeit, de nem a nemzet. A szabadságharcz éveiben elveszett vagy szétdult
gyűjtemények sorsából már 1852-ben levonja a tanulságot. „Épen e pusztulás hirdeti tűznyelvével azon igazságot, frogy a
nemzeti kincsek egyesek, felekezetek gyűjteményében veszélyben forognak. Csak
országos épület, országos múzeum ment8
h_eti meg őket biztosan örök időkre." Most
gúnynyal mutat reá, hogy majdnem ott
vagyunk, a hol a görögök, kik lord Byronnak néhány ezer forintért árulták Marathon
mezejét.
Ebben s egy másik kis czikkében felsorolja, hogy csak az 1853. év mi mindent hozott napfényre. Verespatakon egy
fenyőgerendát találtak, melybe egy más,
már száraz ág volt belenőve; Bánffy
hunyadon egy fazék pénzt, a fejedelmek
korából;° Tordán mintegy 30 darab római
apró szobrot. Az Almás völgyében Zuthornál egész római várost fedeztek föl. Ezeket
az Erdélyi Naptárban dr. Ötvös Ágoston
gyűjtésre buzdító lelkes czikke után említi
meg, a ki mintegy múzeumi gyűjtőutasításul azért írta ezt, hogy emlékeink ne
kerüljenek idegenek és nyerészkedők kezei
közé. Kőváry ezzel kapcsolatosan a községi múzeumok felállítását látja jó eszköznek I 0 az elkallódás és pusztulás megőátlására s ezzel a mai kultúrházak gondolatát veti föl.
Egyelőre nem gondolt egyébre, mint
az emlékek és leletek megmentésére s
bármilyen összegyűjtésére, és a pusztulás
rettenetes példájául a nagyenyedi Bethlenkollégium könyvtára és múzeuma sorsát
i

ÖO

* Erdély régiségei 14. 1.
" Részletesen leírva Erdélyi Naptár 1855-re
95-96.1. Ugyanott a tiboldi éremlelet ismertetése is.

idézte olvasói elé. Ott 1849 j a n u á r i u s
9—11-ig négy szobát töltött meg a könyvtár, ugyanannyit a múzeum s mindebből
hatóscgi intézkedések után is 1853-ban
egy csonkított krokodilus, egy láda kő s
egy kis könyvszekrény volt mindaz, a mi
az oláh dulás után visszakerült.
Azonban a községi múzeumok fölállítása az akkori viszonyok közt nem volt
megvalósításra alkalmas gondolat. Sem a
magyar társadalom nem volt kapható olyan
munkára, mely az abszolút kormányzat
egyik szervét ajándékozta volna meg
gyűjtőbizalmával; sem a szakfeladatoknak
nem lettek volna képesek a községi múzeumok megfelelni. Csupán és egyedül a
pusztulástól való megmentés szempontjából lehetett ezt a fölvetett eszmét
méltányolni. De még ebből sem méltányolták s Kőváry nemsokára maga írja,
hogy „községi múzeumokat állítani hatalmunkban volna; de mint mindenütt, kicsiben kezdeni itt sincs kedvünkre."
Le is tett ennek az eszméjének további mozgatásáról; de magát a múzeum
gondolatát ismét új alakban vetette föl.
Kiadta a jelszót, hogy állítsunk
eszményi múzeumot.1^
Ezzel a tervvel azt akarta, hogy, a mi
tényleg nem lehet egy gyűjteményben,
annak bár leltára lehessen együtt. Tehát
tulajdonképpen az Erdélyben szétszórtan
levő múzeumi emlékek közös lajstromozását szerette volna a szakemberek tájékoztatására és m u n k á j u k könnyítésére
elérni. Igaza ' volt abban, hogy „így azt
sem tudjuk mink van, mink nincs. Egy
idegen utazónak nincsen és nincsennel
felelünk ott, hol vanokkal felelhetnénk.
Magunk szükséget látunk oly könyvek s
gyűjteményekben, melyek tán a szomlu

Mi segitne itt? Kis czikk, dr. Ötvös czikke
után, Erdélyi Naptár 1854-rc 109. 1.
11
Hetilap 1854 évf. 96 sz. vezérczikkc.
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szádban ismeretlenül hevernek." Terve sülnek s ő lett az Erdélyi Múzeum-Egylet
szerint az eszményi múzeum igazgatójá- első történetírója. 1 3
nak vagy pártfogójának egy főurat kellett
Az alakuláskor tekintélyes számú párt
volna megkérni, Kolozsvárt s a múzeumi őt akarta pénztárossá választani. Buzgón
gyűjtemények négyféle osztályára őrökké részt vett a múzeum-egyesület munkássászakembereket lett volna szükséges kine- gában. Ő vetette föl először nyilvánosan
vezni. Országos felhívás útján szóllított azt a kívánságot, hogy a múzeum-igazgató
volna fel mindenhazafitéstudománybarátot ne csak természettudós lehessen. Fokoa tárgyak bejelentésére. A bejelentéseket az zottabb irodalmi munkásságot követeltigazgató átadná az osztályőröknek, s azok- kívánta, hogy az egyesület évkönyveit
ból sorozat készülne, melyeknek ha név és minden tag díjtalanul kapja s ő figyelmeztette először az egyesületet, hogy
tárgymutatója lesz, a kész múzeum.
Minden osztályra példákat említett fel pecsétjét a czímer- és pecséttan szabályai1
arra, hogy van mit lajstromozni s a könyv- nak megfelelően módosítsa. * Kivette részét
tári osztály létrehozására azt a módot az alkotó írói munkából is. Dolgozott az
ajánlotta, hogy minden iskola nyomassa ki Erdélyi Múzeum-Egylet Evkönyveibe, s
katalógusát külön-külön, de egyenlő alak- később az Erdélyi Múzeumba.
Hosszú élete alatt sokban volt úttörő.
ban s ugyanezt tegyék azok is, kik könyvtárukat, gyűjteményüket közhasználatra Érezte és tudta ezt. Egykori nagy munkásszánják, így a sok gyűjtemény katalógusát ságára czélozva, mondta tréfásan öreg napegy kötetbe lehetne szerkeszteni s végén jaiban : Én is voltam egyszer nagy ember.
Élete alkonyán is friss szellemmel
mutatótáblával ellátva, könyvárusi forgalomba hozni, hogy mindenki megszerez- megáldva járt ki kedves kolozsvári nagy
hesse. Javaslatot tett a költségekre, maga sétaterére, melynek megírta történetét s
ajánlkozott a lajstromok mutatójának el- elnézte annak nyüzsgő, élénk közönségét.
készítésére s nyomtatási költségére is aján- Olyan volt ő ott a fiatal nemzedék között,
mint azok a sétatér bokrai fölé boruló
lott 50 forintot.
hatalmas
óriás-fák, melyek alá oly szívesen
Tisztában volt azzal, hogy tervének megvalósítása főleg a szakembereknek jelentene ült le pihenni. Ott és háza erkélyén, az
óriási eredményt.De bármily szükséges,szép Óvárban, felesége mellett, az udvaráról
felnyúló nagy, virágos akáczfa árnyékában
és hasznos volt is az .- csak tervnek maradt.
el-elmerengett s megnyugvással tekintheEkkor már rég dolgozott Erdély törtett vissza munkás életére, melynek két
ténetén s 1860-ig 10-12
kötet munkája
legszebb á'ma: a millénium megünnepkiadását tervezte. 12 Egymásután jelentek
lése és az Erdélyi Múzeum-Egyesület
meg czikkei és könyvei, melyek a múlt
valóra vált. Az előbbit külön könyvvel
kultuszát szolgálva, a jövő reményeit éleszünnepelte meg. Az E. M. E. pedig ötven
tették. Csakhamar láthatta, hogy az Erdélyi
éves emlékünnepén áldoz az ő .emlékéMúzeum sorsában Mikó Imre gróf föllépnek s hódol létrehozásában kiváló érdetével beköszönt a tettek korszaka. Látmeinek.
Kelemen Lajos
hatta, hogy az ő eszméi és vágyai teljeSándor álíal szerkesztett Erdélyi Múzeum almanachban, 1857.
25-iki száma.
l* Intézeteink b a j a i ; Korunk 1862 nov. 23.
>••> Az Unió zsebkönyvben (1856) és a Balázs
'- Irodalmi csatározás, Hetilap 1854 januárius
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Vass József.
(1813- 1873)
z Erdélyi Múzeum-Egyletnek s á l t a l á ban az erdélyi tudományos világnak
egyik l e g k i v á l ó b b a l a k j a Vass József kegyesrendi tanár. Hosszú élete megszakítás
n é l k ü l i m u n k á b a n telt el, melyet számos
megjelent dolgozata a legjobban igazol.
Korán feltűnvén, reményt keltett maga
iránt s a tudományos körök nem is csalódtak benne. Munkásságának j u t a l m á u l
1859-ben a M. Tud. Akadémia levelező
tagjává választotta, 1865-ben pedig az
E. M. E. választmányi tagjává lett. Harmincz évet töltött tanári széken, melyen
buzgósága, lelkiismeretessége, munkakedve
mindvégig kisérték és nevét tiszteltté tették.
Vass József 1813 márczius 19-én született Zalaegerszegen. Húsz éves korában az
ottani gimnázium hat osztályát elvégezvén,
a kegyes-tanítórendbe lépett. A rend privigyei házában főleg pedagógiai ismereteket szerzett. Két év múlva - a kor
szokása szerint - már próbaéves tanárnak küldöttek ki az akkor még piarista
kézben levő kalocsai g i m n á z i u m h o z . Tapintatos eljárásával elöljárói és társai bizalmát, szeretetét sikerült megszereznie, úgy
hogy a próba év letelte után nehezen
bocsátották el magasabb tanulmányainak
folytatására. Váczon a bölcsészeti, Nyitrán
és Pozsony-Szentgyörgyön a hittudományi
tanulmányokat befejezvén, 1841 augusztus
5-én áldozópappá lett s ettől fogva állandóan tanított. Az 1841 —42-iki tanévtől
1848-ig Máramarosszigeten, Szegeden és
Váczon nyert alkalmazást; főleg a nyelvtani osztályok tantárgyait bízták rá.
Első m u n k á j á t 1846-ban írta meg

A

A latin nyelv ékes szókötése czímen s ez
az iskolai kézi könyv néhány év alatt négy
kiadást ért meg. Mikor az első magyar
minisztérium 1848-ban a pesti és budai
piarista g i m n á z i u m o k b a n a szakrendszert
életbe léptette, Vass a budai g i m n á z i u m b a
k e r ü l t latin tanárnak. A szabadságharcz
után ez állását elhagyta, mert — mint a
piarista nekrológ mondja - - „az idegen
erővel d i a d a l m a s k o d o t t osztrák kormány
őt, sohasem palástolt nemzeti érzelmeinek
j u t a l m á u l nemcsak a budai tanszéktől
fosztá meg, hanem a tanárkodástól is
elmozdíttatni parancsolá." Az 1849 — 50-iki
tanévet tehát minden hivatalos foglalkozás
nélkül, de a piarista nekrológ szerint „épen
nem hivalkodva tölté" a rend pozsonyszentgyörgyi házában. Az akkor már ismert
író m u n k á b a n keresett vigasztalást, de élt
benne a remény, hogy nemsokára taníthat is. S csakugyan mikor 1850-ben minden
magyarországi és erdélyi g i m n á z i u m b a n a
szakrendszert behozták, Vass Kolozsvárra
került, hol egy évtizednél több időt töltött.
Itt könnyen megszokott, hiszen könyvek
közé került, melyeket a n n y i r a szeretett.
A rendházzal kapcsolatos gazdag liczeumi
könyvtár bő anyagot n y ú j t h a t o t t neki, mert
éppen ő reá bízták a könyvtár kezelését.
Mi sem gátolta tehát b u v á r l a t a i b a n s hogy
mennyire tudott élni az a l k a l o m m a l , arról
a kolozsvári tartózkodása alatt kifejtett
munkássága tanúskodik. Jóakarattal vették
k ö r ü l ; maga Haynald Lajos, erdélyi püspök
biztatja a munkára, a mint erről^ Vasshoz
írt levele is bizonyságot tesz. -Tanársága
és irodalmi munkálkodása mellett arra is
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volt ideje, hogy lelkigyakorlatok tartására januárius 13-án meghalt Budán, hatvan
vállalkozzék. Haynald pedig köszönetet éves korában.
mond neki azért, hogy a Kolozsvárt lelkiVass József igen sokat és sokfélét írt.
gyakorlatokra összesereglett erdélyi pap- Vannak értekezései, nagyobb dolgozatai a
ság előtt vallásos beszédeket tartott. Kül- magyar nyelvészet, magyar irodalom, egyföldi lapokba is dolgozott, így a bécsi Me- háztörténelem, művelődéstörténelem köchitarista-társulat 1858 deczember 30-án réből. Több kiadatlan iratot közöl (Rhédei
köszönetet mond neki egy költemény- László naplója, Báthory István végrendelete, vallási kiváltért, melyet e társuJ^£^^
ság
levelek), könyvlat „Viribus unitis"
^^^^H
ismertetéseket ír. —•
czímen I. Ferencz
Történelmi munkái
József
tiszteletére
részint
általános érkiadott albuma szádekűek,
részint Ermára küldött. Kodélyre
vonatkoznak,
lozsvári tanárkodávagy csak Kolozssát néhány évi váczi
várról szólnak: Emtanársága szakította
léklapok Kolozsvár
félbe. Demásodszori
előkorából,
Kolozskolozsvári tanársága
vár síralmai 1699nem sokáig tartott.
ben.
— Legnagyobb
Az 1867-ik évben a
nyelvészeti munkája
budai kir. egyetemi
A Dunántúli nyelvfőgimnáziumhoz a
járások, melyet a
magyar nyelvi szakM. Tud. Akadémia
ra pályázatot hirdetpályadíjjal tüntetett
tek s e z á l l á s t a n a g y ki. — Ide tartozik
számú folyamodók
„Nyelvünk és Erközül Vass nyerte
dély hölgyei a XVII.
el. Itt 1868 márcziuszázadban" is.
sában kezdette meg
A magyar irodaműködését. — Viszlom
körében a töbJőzsef
szakerült tehát a főbek között a Béldivárosba, hol munkakodexszel, Szótár-irodalmunkkal , foglalkedve még inkább fokozódott. A M. Tud.
kozik. Egyháztörténelmi értekezései: KaAkadémiától is többizben kapott megbílászát az erdélyi egyháztörténelem mezást. Négy évet töltött itt, midőn 1872-ben
zején, Az ősegyház és ősnyomatok. Széegészségi állapota bomladozni kezdett. Agypen megírt útirajzai : Székelyföldi útihártyagyulladása következtében testi^ és
rajzok, Rajzolatok erdélyi útijegyzeteimszellemi erejében megfogyva, az 1871
ből. A latin nyelv ékes szókötése a
tanév harmadik felében ideiglenes nyugalatin nyelv stilisztikája, de magyar nyellomba vonult. Orvosai tanácsára a stájerven írva. A latin nyelv tisztaságáról
ország! radegundi fürdőben keresett gyó(szó, értelem, szórend, mondat tisztaság),
gyulást, hol két hónap alatt némileg fel is a tisztaság elleni hibákról szól benne.
ü d ü l t . De javulása látszólagos volt,
22*
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Tárgyalja a latin nyelv ékességeit, milyen
a főnevek, elöljárók, kötőszók felcserélése. Szó van benne a hasonértelműségről, nyelvtani figurákról, a körmondatról, a levelekről, elbeszélésekről, párbeszédről és verstanról. Világos, áttekinthető munka, mely korában méltó érdeklődést keltett. Az egykorú napilapok, Vasárnapi Újság, Századok, az Erdélyi Múzeum Vassnak sok kisebb-nagyobb czikkét
hozták, a M. Tud. Akadémiában kifejtett
munkásságáról meg az Akadémia Almanacf}\a számol be. Munkái közül kettőt
az Akadémia, hármat a budapesti egyetem,
egyet az Erdélyi Múzeum-Egylet, egyet
a Vasárnapi Újság tartott jutalmazásra
méltónak.
Nagyobb dolgozatai azonban a művelődéstörténelem körébe esnek s ezek a művek
vannak hivatva arra, hogy nevét fönntartsák. Ide tartoznak: A hazai és külföldi
iskolázás az Árpádok alatt, Egy időszak
a nemzet műveltségtörténetéből, Az A n j o u k
és műveltségünk, Béla király névtelen
jegyzőjének kora, Erdély országgyűlései a
vajdák alatt 1002—1540-ig, Nemzetünk
műveltsége az Árpádok alatt, Erdély a
rómaiak alatt.
Történelmi felfogása szerint a történelemnek nem az a föladata, hogy elbeszélje hogy az ellenség miként d ú l t , győzött, igázott, gyilkolt, zsarolt. „Ma mondja Vass — a történelem kérlelhetetlen
szigorral vonja feleletre a diadalmi hőst, mi
gyümölcse győzelmének? az emberiség
l ••
közügye vagy népüdv nyert-e fegyverei által ?
nem szenvedett-e a j o g ? nem semmisült-e
meg az egyéni közszabadság? szépült-e a
meghódított föld s áldás forrásává lett-e a
vérözön? ipar, szorgalom, közvagyonosodás, ismeretek, tudomány, művészet új
emeltyűket nyertek-e a diadalíveken?
1

Erdély a rómaiak alatt, VII. 1.

szelidült-e Isten országa, közeledett-e a
meghódított birtok végső rendeltetése felé,
hogy legyen megelégedett nemzet boldog
hazája ? Ha mindezekre híven meg nem
felel a történelem, úgy a mesés Sybillakönyvek sorsát megérdemelte. 1 " Ily szempont tekintetbe vételével érthető, hogy
figyelme a művelődéstörténelem felé ford u l t . Az elbeszélő történelem nála csak
arra való, hogy megkönnyítse a művelődéstörténelem megértését, csak annyiban foglalkozik vele, a mennyiben szüksége van rá.
Történelmi munkáiban az egykorú
bírálók l e g i n k á b b a pontosságot, az adatok
hitelességét emelik ki. Vass első sorban
a meglevőt bírálva, saját kutatásainak
hozzáadásával írja meg munkáit. Igaz, hogy
forrásai többnyire már nyomtatott forrásművek, de szokatlan éleslátása, kiváló distingváló ereje van. Jellemző tulajdonsága,
hogy sohasem szeret kicsiségekből nagyra
következtetni, óvatos s így megbízható. Az
adatokat mérlegelve csak azt használja
fel, a mit hitelesnek tart. Lelkiismeretesen kutat, kutatásainak eredményét áttekinthető módon rendezi, így munkáinak fő
sajátsága lett a pontosság, alaposság, az
egykorúaktól is annyira magasztalt szép
előadás.
„ Hazai és külföldi iskolázás az Árpádok
alatt" czímű m u n k á j á b a n a hazai, majd
azokat a k ü l f ö l d i iskolákat ismerteti, hova
magyar i f j a k is jártak. Szól az Árpádkori
elemi, közép és felső iskolákról, a veszprémi egyetemről, a leánynevelcsről és a
IV. Béla alatti héber iskolázásról s főként a
k ü l f ö l d i iskolákról, a hová magyar i f j a k jártak. Szalay László szerint „teljesség, anyag
helyes szerkesztése, k ú t f ő k hű idézése, sőt
fontosabb tárgyaknál a határozó helyek
kiírása s a gondos és csinos előadás á l t a l
a feladatnak teljesen
eleget
tőn -".
Szalay 1862 augusztus 19-iki bírálatából.
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Anjouk és műveltségünk czímű munkájá- Henrik és Jakab Elek bírálók jutalomra
ban a politikai háttér ismertetése, a hala- ajánlottak egyet, Vass Józsefét.
dás előbbeni akadályainak tekintetbe vétele
Ez Vassnak egyik leghíresebb munkája,
után részletesen szól az iparosok, czéhek, alapos forrástanulmány eredménye. Az
városok helyzetéről. A czéhrendszert erősen Egylet Vass Józsefet 1865-ben kifejtett
védi. Szól a kereskedésről, vámokról, har- munkássága
elismeréséül
választmányi
minczadokról, bányászatról, pénzrendszer- taggá tette.
ről, adózásról, a nemzeti fegyvereserőről,
Vass Józsefet az egykorúak rendkívül
rendőrségről. Műve második részében az al- fürge észjárású, szellemes embernek mondkotmányos életről, igazságszolgáltatásról, ják, ki a hol csak megjelent, élénkséget,
vallási szellemről, műve harmadik részében jó kedvet teremtett. Műveltsége, finomsága
meg a közoktatásról, könyvekről, képző- megnyitották előtte a kolozsvári főnemesművészetekről, nemzeti nyelvről s iroda- ség ajtaját, felekezet különbség nélkül tárlomról, jelesebb tudósokról van szó. El van saságukba fogadták, gr. Mikó Imre és
ragadtatva a nagy haladástól, tudományos gr. Kemény József egyik legkedvesebb
föllendüléstől, úgy hogy Petőfi szavaival emberüket látták benne. Magyar és latin
fejezve be művét, fölkiált: „Magyar dicső- nyelvű szónoki beszédei híresek voltak,
ség mi valál ?" Világos munka, élvezetes telve voltak ügyes fordulatokkal, felköolvasmány. Béla király névtelen jegyző- szöntői élczczel, finomsággal. Megállotta
jéről szóló művében feltünteti a koráig helyét mint tanár, mint író, mint magánelért eredményeket s az ellenvéleményeket ember. Kortársai előtt nagy tiszteletben
czáfolva, arra az eredményre jut, hogy a állott s ha csakugyan az utókor erénye
Névtelen I. Béla korában élt. Erdély a hála, a jövő is elismeréssel fog adózni
országgyűlései a vajdák alatt akadémiai neki.
Halála alkalmával a napilapok, a Szápályázatra készült, de a bírálat szerint nem
zadok
megemlékeznek róla, Arany János,
fejtette meg a kívánt kérdést, kivált annak
jogi oldalát, másfelől körébe szorosan nem az Akadémia főtitkára 1873 januárius 27-én
tartozó dolgokkal sokat foglalkozik. Erre tartott heti ülésen jelenti be hivatalosan,
a szerző mintegy a közönség Ítéletéhez hogy „meghalt a derék Vass József."
A piarista nekrológ szépen írja róla: „Kihűlt
3
fölebbezve, maga adta ki a munkát.
ama kebel, mely nemzetiségünk tudomáAz Erdélyi Múzeum-Egyletet leginkább
nyos, de főleg irodalmi iránya haladásán
érdekli Vass Józsefnek az egyesület körében
oly mélyen tudott lelkesülni; megszűnt
kifejtett munkássága. Az E. M. E. 1860
működni azon ész, mely a folytonos, búvárfebruárius 1-én tartott ülésén két bizottsálatok eredményét annyira kedves irmodorgot alkotott, történelmit és természettudoban tudá közölni az olvasni szerető közönmányit, az utóbbi bizottságba Vass József
séggel ; megszűnt dobogni azon szív, mely
is bekerült. 1860-ban Haynald Lajos püspök
hazáját oly híven s mélyen szerété ; legyen
300 forintot pályadíjjul tűzött ki erre a kértehát a derék férfiú szíve fölött könnyű
désre : Erdély története a rómaiak alatt,
azon föld, mely alá a nemes lélek pora meglevő emlékek figyelembe vételével.
hüvelye helyeztetett."
Bíró Venczel
A két dolgozat közül Torma Károly, Finály
a A Századok bírálata szerint 1870. évf. 65. l. méltó és tanulságos dolgozat, mely egyelőre,
míg jobb nincs, hézagpótló.

Brassai Sámuel.
(1800—1897)

RASSAI az Erdélyi Múzeum-Egyesület
megteremtésére indított mozgalom
előterében áll. Élőszóval és írásaival
fáradhatatlanul agitál, hogy a magános
tudományos törekvéseket „élesztő, buzdító, segítő, sikeresítő, bizonyos tekintetben jutalmaztató középponti intézet" végrevalahára oly sok sikertelen törekvés után
létesüljön. Az alakuló közgyűlés 1859
november 25-én 270 szavazattal (292
közül) múzeumőrnek választotta, s az igazgatói teendők ellátásával is megbízta. E
megbízatásával járt a múzeum Évkönyveinek a szerkesztése is, melyet kezdettől
1873-ig teljesített. A Múzeum tudományos
ülésein különösen a megalakulás első
éveiben, a legszorgalmasabb s tágabbkörű
munkásságot fejti ki. Évenként több értekezést, szabad előadást tart, a felolvasások
nyomán keletkező vitában élénk részt vesz.1
„A legnagyobb magyar
polyfristor"
életének egész működéséről hálásan emlékezve meg s a Múzeum életében kifejtett munkásságát röviden kiemelve: arra
a küzdelemre térek, melyet ő a materializmus térfoglalása ellen indított és
végig harczolt és egy néhány adattal,
melyeket a lélektan mai tudományos képviselői szolgáltatnak, méltatni akarnám azt
az álláspontot, melyet Brassai kezdetben

B
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Brassai 1860 márczius 10-én a növénytáplálkozás kérdéséről (Évkönyv I. k. 49—62. 1.)
értekezik és Liebiggel száll vitára; 1861-ben
pedig négy előadást tart, mind különböző tárgyakról ! Most az ózonról kísérleti mutatványokkal
(I. k. 158. L), majd a napfoltokról értekezik (II.
;. \43. l), majd megint a természet képző erejéről (u. o.) és végül a naptárról. 1862-ben három

elfoglalt s hosszú élete végéig következetesen meg is tartott.
Egy kis fejezet lesz ez a XIX. századi
materializmus hazai történelméből; egy
filozófiai polémia megindulása, a melyet
a küzdő felek szenvedélyes hevességgel
folytattak s a melyről Bánóczi Gregussról
szóló emlékbeszédében úgy nyilatkozik,
hogy nagy hullámokat vert fel, de nyomtalanul elsimult. Igaz, hogy a filozófia
történetében nem hagyott értékes nyomokat, a minthogy a német materializmus
ügyében folytatott vitának sem maradt
hátra bölcseletileg értékes eredménye ;
de annál inkább hódított s mondjuk k i :
pusztított az emberek
lelki világában,
vallási és erkölcsi világnézetében, irodalomban, művészetben s a társadalmi élet
különböző megnyilvánulásaiban.
A harcz Németországban az ötvenes
évek közepe táján tör ki. Az új materializmus leghangosabb és leghevesebb szószólói Vogt, Moleschott, Büchner, Czolbe.
Ezek az emberek világosan, tetszetősen
és a stílus kétségtelen ügyességével írnak.
Hadat izennek mindenféle filozófiai, metafizikai, erkölcsi és vallási előítéletnek és
babonának. Irtanak és rombolnak minden
hagyományt. A fiatal, suhancz kor éretlenségével és merészségével, a nehézséérfekezését olvassa fel, egyiket folytatólag a naptárról, másikat „Az exact tudományok követelései
a philosophia irányában" czímmel, melyben
czéljáúl tűzi ki a materializmus elharapódzásának
gátat emelni (II. k. 54 80. l ) és harmadikat az
éledés és életkezdésről, melyben a spontanea gcneratiot tagadja. 1863-ban a természetrajzi múzeumok elrendezéséről és rendeltetéséről értekezik.
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geket és ellenmondásokat semmibe sem
vevő hamar kész ítélettel mennek neki az
emberiség legértékesebb és legnemesebb
eszméinek. Hogyne hatottak volna korukban a „míveltek" széles körében a Hegel-

Ezek a hullámverések természetesen
hozzánk is elérkeztek - - Brassai szerint
— mint „culturai divatos mozzanat." Az
akadémiában Pólya Jakab ismerteti ezt
az új fiziológiai irányt „saját modorban

Brassai Sámuel.

féle agyaglábakon járó spekuláczió meddő
és sikertelen kalandozásai mellett? Oly
élesen, oly széles keretek között és általános érdeklődés mellett folyt ez a vita,
hogy Langet, a ki a materializmus történelme czímű művében a mozgalmakat
terjedelmesen ismerteti, a reformáció nagy
vitáira emlékezteti.
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és mintegy eredetileg." Mások is szószólóivá ajánlkoznak, de írónk szerint csak
„a külföldi ily nemű szózatokat hangoztatják vissza." Szépirodalmi lapok tárczaczikkekben ismertetik. Mentovicfy Ferencz
marosvásárhelyi tanár előbb kisebb czikkekben, majd egy külön könyvben kardoskodik mellette. Brassai már attól fél,
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hogy a regényírók ezután hőseik jellemét
agyvelejük, idegrendszerük bonczolgatásával fogják megrajzolni. Erdélyi Petőfi
e sorában :
„Ha a föld Isten kalapja.
Hazánk a bokréta rajta"

ez irány kárhozatos térfoglalását sejti.
Csoda-e ezek után, ha Brassai a materializmust posványhoz hasonlítja, mely
„veszélyezteti a vidék egészségét dögleletes kigőzölgésével ?"
Szerinte a filozófia az a rejtélyes törvényadó hatalom, „a mi érzékeinknek
bizonyosságot, tudományainknak rendet,
következetességet, általánosságot, művészetünknek lelket ad." A kinek ilyen f e l fogása van a filozófiáról, mint a többi
tudományok felett álló, azok törvényeit
és elveit rendező hatalomról, az nem
nézhette közönyösen, hogy a f i ú atyja
ellen emeli kezét, hogy a hálára kötelezett (mechanika, kémia, fiziológia) jóltevője,
a filozófia ellen támad.
A materializmus akadémiai szószólója
azt hirdeti, hogy „a ki a pszichológiában
előhaladni akar, haladásának alapját csak
mint physiologus vetheti meg." Ez első
tekintetre csak a pszichológiai kutatás
módszerének kérdése, de alaposabban
szemügyre véve azonnal kitűnik, hogy
lényegbe vágó metafizikai kérdés. Ez a
csak az, a mi ellen Brassai „nem mint
előharczos, hanem mint sorban á l l ó közlegény" síkra száll. A felfogásban való
elvi ellentét élesen kitűnik. Pólya a monizmus, Brassai a dualizmus, amaz a
materializmus, ez a spiritualizmus álláspontján áll. A materializmus azt hirdeti,
hogy „phosphor nélkül nincs gondolat."
Brassai is megengedi ezt, de a logika
fegyvertárából vett érvvel hirdeti, hogy a
mi valaminek nélkülözhetetlen feltétele,
még nem elégséges oka is egyszersmind.
A materializmus az anyagon kivül minden

egyéb s így az erő, lélek, szellem, önt u d a t létét t a g a d j a ; pedig Brassai szerint
v a l a m i n e k nem léte csak egyetlen módon
bizonyítható, u. m. nem temetésének kimutatásával. Ezt pedig a materializmus
meg sem próbálta kimutatni s hiába is
próbálná.
Brassai nem vonja kétségbe, sőt tudja,
á l l í t j a és hirdeti, „hogy érzelem, gondolat, még maga az öntudat is anyagi eszközök által nyilatkozik az anyagi világban," hogy „az érzés, gondolkodás műfolyama idegek tevékenységével, működésével, sőt chemizmussal, mechanizmussal együtt jár." Tehát van igenis a
fiziológiának segítő, támogató szerepe és
hivatása a pszichológia k ö r ü l ; de bizonyára
túlzott és ennélfogva teljesíthetetlen az a
követelése, hogy kizárólag egyetlen alapként szerepeljen, a melyen a pszichológia
biztosan nyughatik.
Brassai is vallja, hogy az idegek és
agyvelő működése mellőzhetetlen feltétel
a gondolat, az érzelem megszületéséhez ;
de csak egyik elem. Működése és tevékenysége daczára is holt és élettelen s
„élővé tételére egy más elem elutasíthatatlanul gondoltatja magát velünk." Az
idegek tevékenysége és ama másik elem
között tetemes és lényeges faji különbség
van úgy, hogy egyikről a másikra való
átmenet nem is lehetséges. K ü l ö n b e n az
átmenetek nem a dolgok mivoltában, hanem egyedül csak felfogó tehetségünk
gyengeségében rejlenek.
A természet erői között nincs olyan,
ezt kizárja az inertia egyetemes érvényességű törvénye, amely többfelé törekednék és törekedhetnék. Csak a szellem
országában kereshetünk ilyent. Egy gondolatra k i n y ú j t o m kezemet, hogy v a l a m i t
elvegyek és egy másik gondolatra azonnal
visszahúzom. Hogy ugyanaz az indító ok,
amely kezemet megindította, maga ma-
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gának gátat vessen, magát ellenkező Vájjon igaza van-e Wafjle-r.ak, mikor gúirányba térítse, arra nincs példa a fizikai nyolódik azokkal a pszichológusokkal, a kik
világban. A természet világában változ- tapasztalati módszerükkel, a kísérletezéssel
hatatlan, örökös törvények vannak ; de dicsekednek s ugyanakkor a metafizikai
nincs meg az akarat és önkéntesség, mely elmélkedéshez menekülnek, „mint félénk
a szellemi élet faji specificumát alkotja és gyönge anyámasszony katonái anyjok
s mely a természeti törvények hatásával ölébe?"
szembeszáll, nekik gátat vet s az általuk
Hívjuk fel tanúul Wundtot. Azt hiszegy útra indítottat megtéríti vagy más szük, hogy eléggé hiteles és nagytekinútra indítja. A természeti világban az ok télyű. Ő az első lélektani laboratórium
és eredmény (okozat) aránya kimutatható, megalapítója s világhírű mestere. Ez irány
kiszámítható, megmérhető; az akaratnál hívei közül nálunk legismertebb. Ő kér2
a szellemi világban ez a mérés és fon- désünkre ezt mondja: „Ha azt a fizikai
tolás megszűnik. Az a valami, a mi az mechanizmust, melynek mozgása a lelki
anyaggal s ennek tulajdonságaival nem folyamatokat kíséri, egész összefüggéséazonegy és így egyéb valami, az a tulaj- ben át tudnók is tekinteni, még akkor is
donság, a melynek nyilvánulása az anyag csak mozgások sorozatát kapjuk, melyeken
tulajdonságaival nem fér meg, sőt ellen- nyomát sem látnók annak, amit lelkileg
tétes, az az erő, a mely az anyag erőivel jelentenek." Ha tehát Wundt szerint is
küzdelemre száll, az az öntudat. A mate- megvan az a lényeges faji különbség a
rialisták nem tudnak kielégítő meghatá- fizikai és a lelki jelenségek között, akkor
rozást adni az anyagról, sem a dina- nem kezdhetünk ugyanazon módszerrel a
misták, sem az atomisztikusok. Igaz, kutatáshoz. Az agyvelő jelenségeinek törhogy az öntudatról sem lehet, mert az vényeiből, ha ezeket tökéletesen megisöntudat egyszerű eszme; de csak meg mernők is, sohasem fog sikerülni a legkell neveznünk s a halló már önkéntesen halványabb belátást is nyerni a tudat
visszhangját érzi bensőjében. De hogy lényegébe és törvényeibe. A kísérleti
adjon a materialista az anyagról fogalmat, módszer, a mely különben is csak a legha pl. a követ, a levegőt, étert mutatja, egyszerűbb lelki elemi jelenségek vizsgámelyeknek közös tulajdonságuk nincs? latánál alkalmazható, nyújthat adatokat
Ezt az alapgondolatot fejti ki részletesen ott, ahol a közvetlen pszichikai tapasztalat
élete utolsó nagy alkotásában, Az igazi nem elégséges, hogy ennek hézagait és
hiányait kiegészítse. Maga Lange is, a kit
positiv filozófia ez. akadémiai értekezésében. De ezzel most nem foglalkozunk. pedig nem lehet a metafizika barátjának
tartani, csak azt ismeri el a mehanikai
Röviden méltatni szeretnők még a mai
világnézet eddigi eredményéül, hogy belélektani tudomány világítása mellett
tekintést nyújt végtelen sok problémába
Brassai álláspontját. Vájjon csakugyan
és adja az első kis eredményt annak
képes-e az exakt tudomány az annyira
zálogául, hogy a helyes úton járunk. De
lenézett és kigúnyolt metafizika segítsége
el tud gondolni egy időt, mikor odajutunk,
nélkül megfejteni a lelki élet rejtélyeit?
hogy pontosan meghatározzuk a fiziolóVájjon nélkülözheti-e a fiziológia az elmélgiai folyamatok azon részét, mely az érzet
kedés
és önmegfigyelés módszereit ?
Vorlesungen über die Menschen- und Tierseele.
/;. M. E. EmlekkSnyve
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keletkezésével időben épen összeesik s
nem lát lehetetlenséget abban, hogy az
idegfolyamatok körforgásának ezt a határozott részét érzetnek nevezzék. De ennél
pontosabb meghatározását annak a viszonynak, a melyben az alanyi érzetfolyamat
az idegfolyamattal van, lehetetlennek tartja
maga is. És bár a fiziológiai kutatást
helyes úton h a l a d ó n a k tartja, mégis elég
őszinte kijelenteni, hogy az agyvelő működésének a tárgyalásánál még mindig
nem igen haladtak tovább a természetbölcselet elmélkedéseinél.
Villa Guido, a római egyetemen a
filozófia magántanára, a ki nagy rokonszenvvel ismerteti a modern pszichológia
eredményeit, egyik művében 1 1 rámutatva
arra a két lényeges különbségre, a mi a
f i z i k a i és pszichikai jelenségeket egymástól
elválasztja s amit az önkéntesség vagy
akarat és czél fogalmában lát, szintén
lehetetlennek tartja ugyanazon módszer
alkalmazását. A f i z i k a i jelenségeknek nincs
akaratuk,. nincs czéljuk s ezért nincs
erkölcsi és esztétikai értékük. A f i z i k a i
jelenségek csupán quantitative különbözők
s e minőségükből lehetetlen volna a l e l k i
jelenségeket értékelni, ha közvetlen egyenes ismeretünk nem volna róluk.
„Ha a gondolkodás lefolyásánál az agyvelő belsejébe betekinthetnénk s az idegsejtek és szálak legkisebb mozgásait megfigyelhetnők is, még akkor sem t u d n á n k
meg e mozgásokból semmit, a mit az
agyvelő gondol vagy érez, ha mi magunk
soha valami lelki folyamatot nem éltünk
volna át." Az a tény, hogy az agyvelő
és az idegsejtek mozgásai eszközökül
szolgálnak a képzetek keletkezésénél,
semmit sem változtat ezek sajátos lelki
természetén.
3

Einleitung in die Psychologie der Gegenwart. Aus dem Italienischen übersetzt von Chr.
D. Pflaum. Leipzig, 1902.

Münsterberg szerint a mai lélektani
laboratóriumi kutatásainkban is az önmegfigyelés áll a középpontban. A különbség csak az, hogy a régi pszichológusok lelki állapotaikat a mindennapi
élet természetesen adott feltételei között
elemezték; a mai kísérletezők pedig mesterséges feltételeket teremtenek, mi által
a lelki állapotot a kutatás czélja szerint
változtathatják. Eisenbaus a lelki tények
egész nagy b i r o d a l m á t hozzáférhetetlennek
tartja a kísérletre nézve. 1
Lehetne még tovább folytatni a legú j a b b fiziológiai kutatás híveinek tanukul
hívását. De az eddigiekből is kiviláglik,
hogy a fiziológiai lélektan nem váltotta
be a hozzá fűzött reményeket, nem derítette fel a lelki élet rejtélyeit, a mire
pedig fiatalos l e n d ü l e t t e l , de erőit nem
ismerve, illetőleg félreismerve, oly meggondolatlan könnyelműséggel vállalkozott.
Mi, a kik Brassai álláspontján á l l u n k ,
t u d j u k , hogy ezt nem is tehette, mert
módszerét olyan területeken akarta és
akarja alkalmazni, a melyek a kísérlet előtt
örökre elzárva maradnak. Ezért nem is
k í v á n u n k tőle lehetetlenséget, nem is
v e t j ü k szemére tehetetlenségét, hiszen ad
impossibile nemo o b l i g a t u r . Csak azt kív á n j u k , ismerje be őszintén, hogy a mint
Brassai magát végső eredménye fogalmazásánál kifejezi
„igen kevés igényök
van a filozófiát i s k o l á z n i az exact tudományoknak ; legkevesebb pedig annak a
lélekgyílkoló m a t e r i a l i z m u s n a k , a mely
a l a p j á b a n üreges, épületében, követelt
módszerében ellenmondásokkal teljes, következéseiben a hol nem képtelen, sokszorosan csüggesztő, ferdítő, romboló és
veszéllyel fenyegető."
Dr. Gál Kelemen
1

1903.

Gutberiet : Der Kampf um die Seele. Mainz,

Nagy Péter.
(1819—1884)
KI haladni akar, igaz, hogy előre a
czélra kell függesztenie tekintetét,
de nem árt olykor egy kis pihenőt tartva,
visszapillantani a hátrahagyott úton és a
múltból merítni tanúságot a jövőre."
Ilyen pihenőül kínálkozik az EME félszázados ünnepe, hogy felújítsuk azok
emlékezetét, a kik az idő szavát megértve,
a nemzet részére várakat emeltek.
Nagy Péter - - áldott emlékű nagyatyám -- ott állott már az egylet bölcsőjénél és kötelességtudásával, munkájával,
bölcsességével negyedszázadon keresztül
fáradhatatlanul szolgálta az egyesületet,
melynek egyik alelnöki székéből ragadta
el a hirtelen halál.
Gróf Mikó Imrének benső barátja volt,
tehát már a megalakulást megelőző bizalmas tanácskozásokban is részt vett, első
alapszabályait ő dolgozta ki, s igen nagy
része volt abban, hogy megtalálták azt a
formát, melyben a kormány megnyugodott,
de az egylet hazafias czéljait érintetlen maradtak. Kezdettől fogva tagja volt az igazgazgató-választmánynak. Tíz év múlva már
egyik alelnöke, pár évre rá első alelnöke
s így több ízben huzamosabban reá maradt
az egyesület valóságos vezetése.
Kiváló szervező és kormányzó erejét,
mellyel az erdélyi református egyházat
vezette, az Erdélyi Múzeum-Egylet körében is bölcsesség, mérséklet, tapintat irányították. Működése, ha a külső vilá

A
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Nagy Péter elnöki megnyitója az EME közgyűlésén; Erdélyi Múzeum 1881. évf. 114. 1.
2 Finály Henrik: Emlékbeszéd Nagy Péter

nagyrészben észrevétlen is maradt, nem
kevésbbé volt üdvös a maga körében,
mint a látatlanul leszálló áldásos harmat
a mezőnek. 2
Az ő „szilárdsága, részrehajthatatlan
igazságszeretete, minden magánérdeket kizáró önzetlen közszelleme, szónoki meggyőző ereje, s készsége, emberi félelmet
nem ismerő nyíltsága és bölcs mérséklete sok ízetlenségen, sok apró huzavonán,
sok alkalmatlan zavaron segítette át az
egyletet . . . Megtudta találni a középutat,
mely egyaránt távol van a hagyományokhoz és a megszokotthoz való merev és
makacs ragaszkodástól és attól a vérmességtől, a mely mindent szét akar rombolni,
hogy tért nyerjen a jövő alkotásai számára, a melyek még csak kilátásban vannak. Ő a tervszerű haladás embere volt." 3
Ilyen munkát csak az végezhet, a kit
szeretet vezérel dolgaiban. Közgyűlési
megnyitó beszédei meggyőzően igazolják,
hogyan szerette és gondozta az egylet
ügyeit, hogy gondolkozott czéljáról, feladatairól és jövőjéről.
Mintha szive dobogását, érzései lüktetését éreznők, a mikor az egylet születéséről így emlékszik meg: „Az alapító
közgyűlés! Oh, ez országra szóló eredmény volt. Nemcsak a vidék, nemcsak ez
országrész, hanem részt vett benne képviselői által az akkor különálló testvérhaza
is. A város ünnepi színt öltött, a vigadó
alelnökre. Az EME bölcsélet, nyelv- és történetfűd. Szakoszt, kiadványa 1886. évf. 49—68. 1.
s Ugyanott 62. 1.
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nagyterme a l i g tudta befogadni a gyűlés
tagjait, - - köztük erdélyi arisztokracziánkat — mondhatni teljes számmal — fényes
díszmagyarban, s a f e n k ö l t szónolatoktól,
harsogó éljenektől hevülő gyűlésre mosolygott a karzatról a hölgysereg bájos
koszorúja és égő szemek fénysugarával
fokozta az általános lelkesültséget . . .
Múzeum-Egyletünk m e g a l a k u l á s a volt az
első siker, melyet az önkény vaskeze alatt
nyögő nemzetünk ez országrészben kivívott, ez az első mezei virág, mely a zord
tél enyésztét és a tavasz közeledtét hirdette." l
Világosan látta és meggyőződéssel
hirdette, hogy az idők változásával i m m á r
„nem pompa, fény, zajos ünneplés, hanem komoly m u n k a a mi f e l a d a t u n k és
a nagy munkában m i n d n y á j a n egyszerű
napszámosok v a g y u n k , hogy az Egylet
a komoly t u d o m á n y szolgálatában á l l , munkál, anyagot g y ű j t v e annak és segédkezve
az anyagok feldolgozásában."
Más a l k a l o m m a l a m u n k a sikeréről, a
Múzeum gyarapodásáról számol be, de
az érdemet nem a vezetők számára foglalja l e : „Ne tekintse ezt a jelentést a
t. közgyűlés a választmány részéről a
maga számára készített babérkoszorúnak,
hanem vegye annak, a mi voltaképpen,
egyenes és őszinte beszámolásnak az egylet ügyei állásáról, s ha mindezekért valakit, vagy valakiket megillet némi elismerés,
abban bizonyára más nem osztozhatik az
egylet buzgó tisztviselőin k i v ű l , a kik idejüket, tehetségüket egész önmegadással
r
szentelik Múzeumunknak." '
Nemcsak a múlton tudott lelkesedni ; de
tanított a jelen megbecsülésére s igyekezett
reményt n y ú j t a n i « j ö v ő r e : „A m u n k á t
Pdter i d . 1881-iki közgyűlési megnyitója 114—117. 1.
5

1876-iki közgyűlési megnyitójából; Erdélyi
Múzeum 1876. évf. 63-64. 1.

megkezdtük, s ha e kezdeményezés helyes, korszerű ez országrész úgy tudományos, m i n t közművelődésére lényegesen
szüksége volt annak idejében, ha hazánkf i a i a legszomorúbb napokban az egylet
megteremtésével készségesen hozták áldozataikat a haza oltárára, nem szabad abban k é t e l k e d n ü n k , hogy az élet küzdőteréről l e l é p ő f é l b e n levő ősalapítók utódai
elődeik m u n k á j á b a állva a kezdet nehézségein túl levő és hivatásának megfelelő
egyletet fenn t u d j á k t a r t a n i és kellőleg
g y á m o l í t a n i . " (i
Ez a szellem — az ő szelleme lebegett
utódai előtt akkor, a midőn Nagy Péter
könyvtárát, az ő szellemi munkásságának
fegyvertárát a EME őrizetére bízták.
*
Nagyatyám a gyermekeket igen szerette.
Örömest eljátszott, tréfált, évelődött v e l ü k ,
s a rokonság, a jó ismerősök gyermekei
m i n d rajongtak érette. Történt, hogy sógorának négy éves fia valamiért megneheztelt reá, s duzzogva otthagyta őt. Mikor
eltávozott nagyatyám, eléjött a f i u c s k a . „Már én fogadok egy t r o m b i t á s t
szólt
az anyjához - - és az utczákon kihírdettetem, hogy Petruka bácsi nem püspök,
nem főpap, hanem csak ember.'
A gyermek a maga ártatlan öntudatlanságában akarata ellenére jól jellemezte,
de nemcsak ember, egész ember volt ő.
Egyéniségét tevékenységének m i n d e n
körébe egyaránt belevitte, s így a k k o r ,
midőn az ő érzésvilágába v e t ü n k egypár
p i l l a n t á s t - - őt, mint a közélet f é r f i á t is
jellemezzük.
Mint kolozsvári lelkész kezdette pályáját. „Csakhamar f e l t ű n t szónoki szokatlan
pathoszával, stilja erőteljes festői szép0

Ugyanott, 63-64. 1.
Nagy Péter levele leányához, 1867 márczius 17-ről.
7
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ségével, találó költői hasonlataival. De
nemsokára nemcsak az Isten igéjének hirdetője : a tudomány terjesztője is lón.
Mint tanár nagy ismeretekkel, a természettudományokban széles szakképzettség-
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Huszonötödször teríti most be sírját
az ősz hulló levéllel, de sírhalmán mégo
ott virít a tavasznak s a nyárnak egy-egy
kései virága s az Erdélyi Múzeum jubileumáról fény esik rá, az emlékezés fénye.

Nagy Péter

gél vált ki
Fényes pályát futott meg,
tündöklő tehetsége, kimeríthetetlen szórgalma, feddhetetlen házias jelleme mind
magasabbra emelték - végül egyházkerülétének püspöke l e t t _
»l^Tnai Lajos

Meggyérült azoknak sora, a kik őt
ismerték, egészen közel magához úgy is
keveset engedett Pedig ama kiváltságosakhoz tartozott, kiknek egész nagyságát csak
izalmasai ismertek.

Napló 1884. évf. 256. száma,
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Nagy és gyöngéd szív volt az övé,
gazdag nemes érzésekben. Sok keserű
megpróbáltatás érte. Gyermekeinek anyját,
első feleségét, a szép tehetségű és nagyműveltségű Landoz Katalint pár évi boldog házasság után elvesztette. Kevéssel
azután, a szabadságharcz elején mint Kolozsvár város
kezesét Nagyszebenbe 9
hurczolta Úrban. Ebből a fogságból Bem
tábornok győzelme szabadítá ki. Még éppen
jókor érkezett haza . . . haldokló atyjától
örök búcsút venni! Eltemette szépreményű
öccsét, a kihez jóval több érzelmi közösség csatolta a testvéri szeretetnél.
Második házasságra lépett báró Wesselényi Krisztinával, egy kiváló műveltségű,
gyöngéd szivű főúri nővel. Gyermekei
második édes anyát, maga igaz, hű feleséget talált benne. Boldog kis kört alkotott családja, melyet a munkásság, istenfélelem és a szeretet forrasztotta össze.
Azonban az idő telt, leánya szerető
férj oldalán t a l á l t új otthont, kevéssel
azután fia hagyta el a házat t a n u l m á n y a i
folytatására.
Kivált a leányától való elválás esett
nehezére: „Most egy eleinte nagyon, de
nagyon rosszul esik
így ír hozzá "'
a ház mintha kihalt volna. Szobád, mely
mindig csengett madár-, vagy leánydaltól,
hallgatag, néma és puszta. Az első napokban nagy megfeszítésbe került elhitetnem
magammal, hogy nem haltál meg, oly
nagyon összhangzott minden, a mit szobádban láttam, azokkal az eseményekkel,
melyek eltemetett kedvesim szobájukban
történtek a temetkezés után. A nyitott
ablak, a szoba m i n d e n i k szegletében hűlt
helye az egykori lakosnak és a te otthagyott rongyaid összeszedegetésével fog'•' Jellemző, hogy Nagyszebeni azután többé
nem kereste f e l !

Nagy Péter leányához írott levele 1866
április 14-ről.

lalkozó anyád . . . felszakadtak szívemben
a régi sebek. De a paroxizmus már múlófélben van : megszokom ezt is, mint megszoktam még sokkal nehezebbeket. A megszokást nagyban elésegítendi, ha téged
boldognak tudlak."
Mélyen érezte fiának eltávozását is,
a mivel a családi kör egy időre egészen
k i h a l t ! lm így önti ki lelkét ekkor:"
„A holnapi napot (azaz november 25-ét)
sok és különféle helyzetben ünnepeltem meg ;
de úgy, mint jelenben, egyszer sem. Most
közületek — a kikért éltem és élek — egyiknek sem szoríthatom meg kezét, s nem kívánhatok élő szóval sok és boldog Katalin
napokat. Azonban, — ha így tetszett az isteni
gondviselésnek — én megnyugszom b e n n e :
ha nem is láthatlak titeket, szeretett gyermekeim, csakhogy egészségeseknek és boldogoknak tudjalak ! Az Isten áldjon meg édes
gyermekem . . . s ha e napon gondolsz ránk,
kik most már meglehetősön szét vagyunk
szórva : gondolsz az apai házban egész csendben eltöltött hosszú téli estékre, melyeken az
asztal körül, szótlanul mindegyik saját dolga
után látva, az együttlét tudatával benső élvezetben mégis oly hirtelen elröpült az idő,
gondold el azt is, mily magányos rideg most
nekem pusztává lett lakomban a hosszú est,
hogy csakis túlon-túlhalmozott dolgaim segítik
lassú vánszorgásáf, és gondold azt is, hogy
én neked nagyobb áldást nem tudok kívánni,
mintha kívánok oly szerető és szeretett családot, a minő volt nekem is, a melynek
romjai vagyunk most már anyáddal együtt, a
kik itt ténfergünk alá s fel, mint Aesopus
lencséje a tál lében."
Humora máskor is á t c s i l l á m l i k a bánatos, merengő hangulaton :'„Édes fiam, te gyermekeidet ne szeresd
11

1866 november 24-iki leveléből.
'-' Nagy Péter levele leányához, 1867 márczius 7-ról,
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oly nagyon, mint én az enyimeket, mert azok
a semmiházik sohase tudják eléggé méltányolni, sőt felfogni sem, hogy mi a szülői
szeretet. Csak magadnak okozol gondot, bajt,
aggodalmat vele, pedig ők e nélkül is élléhetnének. Mit is segít a patakban úszó réczef i á k n a k a parton aggódó kotló töprönködése !?"
E n y h ü l a keserűség, s a meghatott
örömnek ilyen végtelen gyöngéd hangját
h a l l j u k , a midőn arról értesül, hogy nem-

sokára nagyapa lesz:
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miért. Minthogy Anyádnak még nem vettem
levelét, nem tudom, nem hült-e meg, vagy
nem lett-e rosszul a rumore következtében,
Hanem mihelyt meggyőződöm róla hoőv
semmi baja, tüstént megboszszantom vele
hogy otthon nem létemben ugyancsak felcsapta ám a Laczi konyháját, akkora vacsorát
rendezett, hogy az egész utczának tudomásara jutott."
Komoly munkában kitartás, szilárdság

és erős akarat jellemezték. De önbizalma

„Soha se' tudom mit akar [anyád]; azt soha nem vált önhittséggé, törekvése —
kell hinnem, második gyermekségre jutott, tolakodássá. Mint egyházkerületének főmind buba-rongyokkal bíbelődik, akkora kicsi jegyzője másfélszázados törvényes gyarékliket varr, hogy a nagy szürke macskának korlat szerint a püspök halála után válaszvolnának jók, meg akkora fökötőkkel bibe- tás nélkül következett az ő helyébe. Ennek
lődik, mint az öklöm, még azt hittem, hogy
a változásnak küszöbén így nyilatkozik :
dohányos zacskót akar készítni nekem Péter
« . . . Édes fiam, a vállam előre görbéd
napjára, s protestálni akartam, hogy nekem a rá háromlandó nagy teher alatt, csak azért
bizony nem kell afelé fehér zacskó."
imádkozom, adjon Isten erőt is hozzá. SzeNem idegenkedett azonban a vidámgény öreg úr [Bodola püspök] még tegnapságtól — ez a hajlandóság tette kedven- előtt reggel korán F . . . S . . .-val tréfált
czeivé a nagy angol humoristákat. Bízal- a háznál levő kertben, s már tegnap reggel
más körben felderült, s ilyenkor humorát
óta meg van sententiázva! Egész valómat
összerázta, s e sorokat is oldalomon mustársokszor c s i l l o g t a t t a :
„Hát nállatok volt-é napfogyatkozás? Mert

olajlal írom."

n á l l u n k volt ám, úgy, hogy az emberek nagyobb részének mind kormos volt az orra a

A püspöki székben sem terhelik kevésbbé a gondok, mint előre vélte:

befeketített üvegtől; az üvegesek nagy Geschähet csináltak, mert valamennyi tört üvegjök volt, mind eladták darabját egy krajczár-

annál többet kell tűrni tudnia. Hidd el, édes
Fiam, sokkal boldogabb voltam, mint kolozs-

ral. Szegény nap, tíz-húsz évben egyszer talál
egy kicsit megkótyagósodni, s akkor is minden
ember rábámúl, míg az én Andrásom [a házi

„Mennél magasabb állomáson van valaki,

vári pap : mert akkor csak magamról voltam
felelős, most pedig még olyakról és olyakért
is felelnem kell, a mikben oly ártatlan va-

és

gyök, mint a m a született kisded.' ' Megint

csütörtökön) rendesen lekapja magát, s én
11
észre se veszem, ha lehet. Ilyen a v i l á g ! "
Más a l k a l o m m a l , távollétében, házánál
kéménygyúlás volt, de baj nélkül eloltották:

más h e l y e n : „Ha azt képzeled, hogy már
a zsinaton túl esve, nyugalomra hajthatom
fejemet, nagyban csalódsz, reggeltől östig
asztalom mellett ülök és írok, s még sem

Szegény fejetek, képzelem mennyire meg-

látom restantiaim végét, mert minden nap

szolga] bár hetenkint kétszer (vasárnap

ijedtetek 1:1
14
16

írja erre» -, pedi^^nemj^ol^uja^^

1867 februárius 6-iki leveléből.
Levele leányához 1867 márczius 7-ről.
1868 november 22-iki levele Pestről.

azután .de csoszszan

l« Levele leányához 1866 április 21-ről.
i" Nagy Péter levele leányához 1867 márczius 17-éről.
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hol egy, hol más és amúgy szépszerivel elrabolja egy pár órámat — — — Ilyenek az
1
élet apró bajai, de csak nagyobb ne legyen!"
Politikai szereplésre nem vágyott s
midőn az 1868-iki országgyűlésre a jelöltséget elfogadta, a közérdek magasabb
tekintetei vezették. Erről így í r : „Még
egyéb is nyom : okvetlen követjelöltnek
akarnak felléptetni, pedig éhez már épen
semmi kedvem. Azonban azt erősítik, hogy
csak velem tudják megverni a b a l o l d a l t
és így kötelességem megtenni. Ha csak
lehet, kibúvók alóla." 1 0
A „kibúvás" nem sikerült, fellépett,
meg is választották. De rövid idő múlva
egészen visszatért igazi hivatásához : egyházkerületének vezető állásába.
*
Püspöksége alatt két nagy harczot kellett megvívnia .- egyiket ő maga idézte fel,
a másikat vele szemben indították. Az
első : az egyházkerület a l k o t m á n y á n a k korszerű átalakításáért folyt — az ú j í t ó álláspont - - Nagy Péteré győzött. A küzdelem
heves volt, de a béke hamar helyre állott.
A másik harczot ellenfelei kezdették a
teológiai fakultásnak Enyedről Kolozsvárra
való áttelepítéseért. Ez volt a hosszabb,
elkeseredettebb, kíméletlenebb. Meg kell
állapítani a történeti igazság kedvéért,
hogy Nagy Péter ebben rendületlen szilárdsággal állott az alapítványok sérthetetlensége mellett és ezzel a Nagyenyed
jogát védők között. Igaz ugyan, hogy
1862-ben, mikor a teológia Kolozsvárról,
hol a szabadságharcz után ideiglenesen
otthont talált, Enyedre visszaköltözött, Nagy Péter a Kolozsvárt maradás híve
volt. De tévedés volna őt ezért következetlenséggel vádolni. Bár a meggyőződés
embere volt, merevség nem volt benne,
9

Ugyanahhoz 1866 június 24-én.
Ugyanahhoz 1867 dcczember 3-ról.
Szász Domokos levele Hegedűs János ta-

s ha 1862-ben Kolozsvárt pártolta, 1876ban Nagyenyedet, mindkettőt őszinte meggyőződéssel cselekedte. A közviszonyok
is egészen mások v o l t a k 1862-ben, mint
1876-ban, az ú j a b b harcz kitörése idejében.
Ebből a harczból, noha ellenfelei személyét sem kímélték, győztesen, szeplőtlenül került ki. Megmutatta ez a harcz
azt is, mennyire nem volt igaza ellenfelének, a ki református VII. Gergelytől
féltette Nagy Péterben egyházát."" De
azonban, ha külsőleg helyre is állott a
béke, csak olyan volt, mint a hamu alatt
lappangó parázs. H a l á l a után nem sokkal
újra f e l l o b b a n t , s még hosszú ideig kötötte le az erdélyi egyház erejét.
Nagy szolgálatot tett az egész magyarhoni református egyház uniója ügyének
a debreczeni zsinat elnöki székében. A
külön egyházkerületek egyesülése -- az ő
egyik legnagyobb érdeme.
„Soha igazságszeretőbb, de a mellett melegebb szívű püspök nem ült Erdély protestáns püspökei székében. Hozzá bátran mehetett az üldözött: apát talált benne : bizton
mehetett a legutolsó lelkész, vagy t a n á r :
benne barátjára talált. Mint egyházfő, mint
adminisztrátor páratlan erélyű és szorgalmú
olt. Azok közé a lelkészek közé tartozott,
kiknek életük, örömük, balzsamuk a munka.'-' 1
Korán reggel már Íróasztala mellett ült,
s hivatalos dolgait rendesen elvégezte délelőtt. A d é l u t á n maradt írói kedvtelésére,
vagy szónoklatai megírására. Az estéket
olvasás, - - r i t k á b b a n színház — vagy pár
jó barát társasága f o g l a l t a el. Szónoklataira olyan pontosan és gonddal készült,
hogy a betanulásukra is maradt mindig
ideje. Pihenést, üdülést
életének ebben
az idejében - - gyönyörű kertjében talált.
Kora tavasztól késő őszig tele volt kertje
nárhoz, 1861 április 11-ről: ^Református VII. Gergely lesz, ha hatalmat adunk a kezébe."
1
Tolnai Lajos id. nekrológjából.
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nyiló virággal. Fiatalkori vonzódása
veit kedvelői jól ismerték és szerették,
botanikához itt talált állandó és nemes s mikor ez a név már nem rejtett eléööé'
/-~*
x"* .,
&S^í
kielégítést. Még a hólepel jóformán el sem Csurgó György neve alatt is dolgozó«
olvadt, a crocusok százai, azután jáczint, tovább.
tulipán virított ablaka alatt. Az orgona
Egy végzetes tél hirtelen fagylaló vifuszeres virágai, az akácz édes illatú fürt- harával elrabolta egyetlen leányát. Szívén
jei, mind egymásután fejtették ki pom- találta a csapás, de nagy lelkierővel Iepájukat. Kolozsvár érdekes flórájából bo- küzdötte fájdalmát, munkában keresett s
tanikus kertbe illő válogatott gyűjteményt talált enyhülést.
mutatott kertje. Városszerte híresek voltak
„Each lucid interval of thought
gyönyörű rózsái. Olyan is volt az, vadszöllőRecalls the woes of Nature's charter,
vel befuttatott erkélyéről nézve rózsaviríAnd he that acts: ás wise mén ought
Bút lives, ás sainís have died, a marfyr."22
táskor, mint valami földi paradicsom. Valóban — ha a közéletben voltak is küzAzonban a szivét emésztő bánat csak
delmei bőven kárpótolta őt otthona. elrejtőzött, leánya elárvult otthonában azDolgozószobáját csend, zöldlomb, vi- után nem bírt időzni, nem sok idő múlva
rágillat, madárdal vette körül. Szobája egészsége is hanyatlani kezdett. Bár gyönge
világos és tágas volt. A berendezése egy- szervezetét a férfikor derekán több ízben
szerű : munkára és pihenésre szolgáló. A támadta meg nehéz betegség; később
meleg nyári délutánokon kertjének alján Gleichenberg fürdője, családja és orvosai
a Szamos melletti kerti ház volt kedves szerető gondja eléggé megerősítették. Most
dolgozó helye, melyet egyfelől a folyó az érelmeszesedés aggasztó jelei mutatcsevegő habjai, másfelől hatalmas vad- koztak, s ő mégsem akarta kímélni magát.
Hiába kérték orvosai. „Fürdőre nem
gesztenyefák sűrű árnyéka tartottak hűvömehetek
válaszolta aggódó sürgetésen. Házi köre is újból megélénkült. Fia
Kolozsvárt telepedett meg és boldog csa- sükre - • még f?a meg is kell falnom,
23
ládot alapított. Leánya gyermekeivel éppen egyházam ügyeit itt nem faagy fjalom."
tőszomszédja lett, így jól fejlődő unokái Betegeskedett, de a kerületi közgyűlés
majdnem egész nap körülötte nyüzsögtek. alkalmával a fiatal papok felavatására kéÁ h í t a t t a l hallgatták, midőn alkonyi félho- szült. Ünnepe volt ez Kolozsvár minden
mályban a körülötte sereglő apró népnek rendű népének, mert ugyancsak ritkán
b i b l i a i történeteket beszélt el, úgy, a hogy hallhatta püspöke szavát a szószékről.
elbeszélni egyedül csak ő tudott, egy- Meg is telt ilyenkor mindig zsúfolásig a
szerűen, szívhez szólóan. Azonban szere- belfarkas-utczei öreg templom.
Szónoki híre az egész országban eltete szigorúsággal is párosult. Haragja
terjedt,
kortársai a nagy franczia egyházi
jobban fájt, mint bármely testi fenyíték.
Ilyen boldog körben életének majdnem szónokokkal, Mabillonnal és Bourdaloumásfél évtizede telt el. Erre esik nagy- val hozták párhuzamba. „Szava egyszerű
arányú közéleti működése mellett gyümöl- volt, mint a kijelentett igazság, hangja
csöző irodalmi munkássága is. Szerénysé- gyenge, de zengzetes, mint a permeíeg
gén múlt, hogy neve jobban nem terjedt hullása, actiója nyugodt és természetes,
el, de Belényesi Gábort az irodalom mú- mintha csak társalogna, érvei meggyőzők,
'•- Nagy Péter feljegyzéséből.
Át E

M. E. Emlékkönyve

Szabó Sámuel feljegyzése 1884 júliusban.
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hasonlatai igazak,

logikája

erős."

2

Be-

szédei „csodás összhangban egyesítették
a tudós biztosságát, a keresztyén hitét és
a költő ihlettségét . . . " „Semmi sem hasonlítható e beszédek

egyszerűségéhez

és va-

rázsához . . . Contemplativ természet volt, és
ezért hatott az észre, érző ember volt és
ezért hatott a szívre. Magyarázatával észrevétlenül karolt át, mint a levegő, s lelkünket
eltöltötte a hit gyönyörével . . . Hangskálája
fogyatékos volt, de szavainak szárnya felvitte a hallgatót azörök bíró elé. A l i g képzelhető,hogy kicsiny hang olyan terjedelmeket
ölthessen, mint az övé . . . Hangkészletének minden parányát mesterien tudta felhasználni. ""
Ezért sereglettek
avató beszéde
mely

egyben

tehát

hívei

pap-

meghallgatására ekkor is,
utolsó

szónoklata

volt,

melyben, m i n t h a egész életének h i t v a l l á sát f o g l a l t a v o l n a össze.-1'
„Zwingli főbb j e l l e m v o n á s a i : Istenbe ve-

szeretettel és a mi mindennek koronája, tanít
hittel.
A pálya azonban nehéz és göröngyös.
Az igazság mártírok vérével öntözött úton
halad. De ha a pap ma nem is mártírja
hitének, gyakran a pálya göröngyei nemcsak
lábát, hanem szivét sértik meg, s ha nem is
viseli a világban Krisztus töviskoszorúját, de
sokszor leikébe szúrnak az élet tövisei.
Z w i n g l i elesik a k a p p e l i mezőn, s vérrel
öntözi a megújított hit és lelki szabadság útját. Az ellenség porait szélnek eresztette. Jól
tette, mert porai láthatlanúl szállongva, a
légben új lelket hordtak szét a világba, s új
életet támasztottak az emberiségben. Az elm ú l t őszön és télen a gyönyörű esti pír a
nyugati égen némely tudósok szerint egy, a
föld átellenén kitört v u l k á n n a k a légbe felkavart törmelékeiből eredt.
anyagok

hónapokon áí

Hát ha e f i n o m

repülhetnek

szárnyain, s ragyogó esti

a

pírban törik

lég
meg

tett rendületlen hit, a vallásos kegyesség, a

a rajok eső napfényt, v á j j o n Zwingli szétszórt porai nem biztosabban szállanak-e ma

fáradhatatlan

is, s nem bizonyos-e, hogy egy

tevékenység,

a nyájas előzé-

új

vallásos

kenység és szeretet és az az áldozatkészség,
a melylyel mártírja lett a hitnek.

életnek nem esti pírját, hanem h a j n a l h a s a d t á t

E jellemvonásoknak kell k i v á l n i a vallás

Utolsó beszéde - - h a t t y ú d a l a volt ez,
s ezt talán maga is sejtette. Egy veszedelmes betegség tört be unokái közé. Pár
nap a l a t t közülök kettő került ravatalra.
Erre a csapásra összeroskadt ő is.

igazi szolgájában ma is, azonban minden szó
csak pengő érez és zengő czimbalom, s nem
lélek, mely termékenyít és megelevenít. Ezért
van, hogy nincsen pálya, mely annyira egész

fogják előidézni a szivekben."

pap tanít, tanít szóval, tanít tettel, tanít éjjelnappal és minden időben, tanít ott és minden-

.Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt
S megnézve bátran n halált.
Hittel, reménynyel gazdagon
I n d u l t nem földi utakon :
Egy lón közös, szent v i g a s z u n k
A LÉLEK É L : találkozunk.
(Arany.)

hol, tanít cselekedetben és példában, tanít

Dr. Szabó Péter

embert kívánna,
embert

mint a papi hivatás. Egész

mindenben . . .

De legkivált fő az

egész hivatásban a tanítás, a melyet Krisztus
apostolainak leginkább szívére kötött. Az igazi
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Az Erdélyi Figyelő 1879 november 2-iki 17.
számának szerkesztői megjegyzése, a borítékon.
(Tolnai Lajos.)
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Bartha Miklós: Nagy Péter; Ellenzék !884.
:vf. 216. sz. Meggyőződésem szerint a legtalálóbb
jellemzés róla az akkor megjelentek között.

'•' • Elmondotta 1884 június H-án. Megjelent,
sajnos csak ez a része, a Kolozsvári
Kfixlöny
1884. évf. 133. számában. Azzal az a l k a l o m m a l
egyszersmind Zwingli Urlich születésének 400
éves emlékünnepét tartotta az erdélyi református
egyház.

Szabó Károly.
(1824—1890)

F

ELHŐKBE hanyatlik a székelyek napja, őket az első nagy magyar historikus, a
bágyadt világát holdjuk megvonja tőlük kit viszont most, hat század után, egy
s elhunynak csillagaik. A hadak útját tej- egész légió magyar historikus vet meg?
útnak nevezik ismét és többé senki sem
Szabó Károly napirendre hozta s napikeresi rajta Csaba vitézeinek szellemét, rendről levétetni nem engedte a székelyek
E l t ű n i k minden szellem, mi a nép törté- eredetének kérdését. Történetírói munkásneti tudatában idáig jelentkezett. Nem ságának ez a legnagyobb érdeme. Már
keresik, a múlt igazi fénye-e az, a mi a az ötvenes években buzgósággal vitatta
hagyományokból előcsillámlik. A kémikus elméletének, a székelyek hunn eredetének
sem b u j k á l a sötét éjszakában, hogy pos- igazságát. A hatvanas években, a magyar
ványos helyen, odvas fűzfa törzséből lássa krónikák ellen indított hadjáratban, még
f ö l v i l l a n n i a bolygó tüzet, mikor lombikjai nagyobb készültséggel harczolt a magyar
segítségével azt a tüneményt könnyen történetírás puritánusai ellen. Élete utolsó
előidézheti.
éveiben adta ki a székelyekre vonatkozó
Kriza János, Orbán Balázs, Szabó tanulmányainak gyűjteményét. Őt bízták
Károly szép meséi ezentúl is elhajolják meg a székely nemzet történetének mega fogékony lelkeket; azonban a magyar írásával, a mihez egy hatalmas és rendtörténetírás hideg mosolylyal távozik az kivül becses oklevéltár megindításával
ábrándozók köréből. A kik még most is fogott. Szabad-e ábrándozónak tartani azt,
azt hiszik, hogy csak egyetlenegy ember a ki apróra ismert minden kútforrást,
is megmaradt a hunnok és az avarok világ- melyből tárgyára nézve meríthetett, —
hódító népeiből! A kik természetesnek életének javarészét poros könyv- és levéltartják, hogy talán mégis inkább valamely tárakban töltötte —s kútfő-tanulmányai után
rokonnépbe olvadtak be s nem idegen mégis meleg szeretettel fordult a hagyonemzetek áradatában enyésztek e l ! A kik mányokhoz, mesékhez, a mikben egy nép
hiszik, hogy van valami valóság abban, a szelleme, életbölcsesége nyilatkozik?
miről egy nép századokon át áhítattal
Nem ő az első magyar historikus, a
beszél! A kik a néphagyományokat leíró kit azzal vádolnak, hogy a priori alkotott
krónikások tévedéseit ösmerik, de állítani véleményt s attól azután soha sem tért
merik, hogy mégis csak becsesek az ilyen el. Horvát István részben ennek a bal"•'
l- .
_ •_ •
hitnek áldozata. r»Pedig
a posteriori,
de
hagyományok!
Nemzeti hagyományok, a miknek be- még nem elegendő adatokra támaszkodva,
csülésére először és legjobban Kölcsey mondta mindazt, a mit a magyarok ereoktatott b e n n ü n k e t ! De hát parasztok detéről mondott. Arn Rawlinsonnak, Layardcsalfa meséi, hegedősök csacsogó énekei nak kellett jönnie, hogy a világ szumirokról,
hogyan találjanak meghallgatásra, ha már akkádiakról, ékíratokról tudjon s ne tarthatszáz esztendővel ezelőtt megvetette són hazafias ömlengésnek mindent, a mit
B
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ez a kiváló ember Gobineau előtt tanított
és pedig 300,000 oklevél átlapozása után
is tanított.
Szabó Károly félezer esztendővel
előbbre teszi a székelyek történetének
kezdetét, mint a puritánusok, vagy talán
csak puristák. Ez elég ok volt, hogy
ebben az egy kérdésben ne vegyék egészen
komolyan, ha különben, különösen személyes szeretetreméltóságáért, csínján bántak is vele. Pedig minden addigi magyar
történetírónál többet tett a kútfők népszerűsítésére. Magyarul adta ki Konstantinust, a Névtelent, Kézait, Rogeriust,
Tamást és a legendákat. Érdeme ekként
a magyar történetírással szemben oly
nagy, mint az első bibliafordítóé a hívek
irányában. S ő, a ki a kolozsvári egyetemen évenkint annyi fiatalembert vezetett
be a diplomatikába; a ki észt, tudományt,
szivet követelt a historikustól, abban a
veszedelemben forgott, hogy az elfogultság vádja éri. Ha azonban n á l u n k is akad
férfiú, a ki - - mint Schliemann, Homérosszal a kezeben - a Névtelent követve
jár nyomról-nyomra : sok olyat igazolhat,
a mit más könyv, más szerző, nem említett idáig. Akkor nem betű, meg betű,
hanem fölfogás meg valóság fog egymással szemben á l l a n i . S a magyar krónikások
legjobb magyarázóját, Szabó Károlyt, ki
sohasem volt a merész következtetések
embere, a feldolgozók nagyobb bizalommal követik.
Szabó Károlynál őszintébben senki
sem akarta az igazság földerítését. A
nagyközönség előtt legösmertebb műve,
a Vezérek kora, legjobban jellemzi őt,
mint feldolgozó történetírót. A szövegben
úgy adja a tényeket, a hogy vizsgálódásai
nyomán megállapíthatta. Képzelt és valóságos ellenfelekkel nem vitatkozik ottan.
Egyszerűen, nyugodtan beszéli el az eseményeket. Az elmélkedéseket inkább olva-

sójára bízza. Keveset törődik az előadás
szónokiasságával, sőt kerüli is azt. A
mellékeseményeket, a mik az előadásba
életet lehelnek, nem az olvasó tetszésének
megnyerése, hanem a kérdés jobb megvilágítása végett szövi be. Stílusának világossága, keresetlen volta, egészben véve
régies magyarsága, tárgyat, embert, irányt
egyaránt jellemez. Unnepies a nélkül,
hogy az akarna lenni s gondolatokat kelt
a n é l k ü l , hogy ezeket föltolná. Nem tartozik a legszebben írí könyvek közé. Nem
áll elő nagy fölfedezésekkel. Nem fitogtat
tudós előkelőséget, mikor fő czélja úgyis
csak a helyes ösmeretek terjesztése.
De hogy tudós főnek a munkája s hogy
az olvasásra szánt szöveg tudós vizsgálódásoknak a leszürődése, mutatják a bőséges jegyzetek, a melyekben a kritika
legalaposabb munkáját végzi. Általában
véve semmit sem állít, a mit támogatni,
igazolni nem tud.
„Mit írjak én négy íven?" Kérdezte,
mikor a trónörökös könyve számára Magyarország történetének megírásával bízták meg. „írja meg — felelték — a
magyar történelem f i l o z ó f i á j á t . " „Ha én
ahhoz értenék!" sóhajtott az ősz tudós.
Pedig értett hozzá; mert bölcselkedő,
erősen megfigyelő szellem kell ahhoz,
hogy - - ha néhol szárazon is - - valaki
oly tisztán, világosan, áttekinthetően tudja
vázolni az eseményeket. Ilynemű munkáinak koronája a Székelyek története
lett volna. Roppant anyagkészlete maradt.
Éppen akkor akart teljes erővel a rendezés munkájához látni, mikor saját történetének végére ért.
Értekezéseinek csak egy részét gyűjtötte össze kisebb műveiben, a melyek
többnyire k ú t f ő t a n u l m á n y o k s magukban
véve is elegendők volnának emléke megőrzésére. De van még egy műve, a mely
örökre forrásmunka marad. Ez a Régi
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Magyar Könyvtár. Soha senki sem czá>Ita meg hatalmasabban, mint ő, azt a
megcsontosodott balhitet, hogy Rákóczi
bujdosásának kezdetéig a magyar csak
ona volt, ki beérte csekély vagyona

számban, hanem olvasók is: többen, mint
általában hitték
írókkal, olvasókkal napról-napra foglalkozott az Erdélyi Múzeum könyvtárabán, melynek a Múzeum megalakulása

Szabd Károly

védelmezésével. Lomtárakból előszedett,
elfelejtett magyar könyvek czímeinek följegyezgetésével mutatta ki, hogy a világot
forrongásba hozó eszmék a XVI-XVII.
században is érdeklődést keltettek hazánkban. Nemcsak írók voltak, alig gyanított
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(1859 november 25) óta m i n d h a l á l i g a
könyvtár igazgatója volt. Ebben az intézetben egymaga is halhatatlanná tenné a
a nevét, hogy ő vetette meg a Régi Magyár Könyvtár alapját, mely a maga nemében most páratlan gyűjtemény. De meg-
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őrzik emlékét máig is példás könyvczéd u l á i , melyeket l ú d t o l l a l , az ő jellegzetes
szépírásával, mindenek fölött pedig a
legnagyobb b i b l i o g r á f i a i pontossággal készített. Szabó Károly, a ki szegény f a l u s i
emberek pókhálós p a d l á s á n s a mestergerendákon is országszerte kutatott könyvek után, a gyűjtés nehézségeit nagyon
is ösmerve, minden igyekezettel s a legjobb szívvel pártolta azokat, a kik az ő
igazgatása alatt álló gyűjteményben dolgoztak.
Még 1885
október 4—7-én, mikor
Aradról csak futva mehettem Kolozsvárra,
hogy megfeszített munkával kutassak Kemény József kéziratai közt, nagy kivétel
és különös kegyképpen még este is dolgoznom engedett. Talán azért bízott meg
bennem ennyire, mert egy tudományos
eredményt többre becsült a könyvtári szabályzatokhoz való merev ragaszkodásnál.
Toldy Ferencz is így engedte meg, hogy
mint VIII. osztályos tanuló, egymagám is
bemehessek a pesti egyetemi könyvtár
legféltettebb központi termébe. A tudóst,
vagy a ki annak készült, a Toldyk és Szabók
el sem képzelték becsületesség nélkül.
Szabó Károly, m i n t egyetemi tanár
is hálás emlékezetre méltó. N á l u n k senki

sem ösmerte jobban a középkori görög
és latin történetírókat. Míg ezeknek magyarázatával sok kiváló i f j ú b a n ébresztett
kedvet komoly búvárlatokra, másrészt,
mint előadó tanár, elhatározó befolyást
gyakorolt tanítványai tudományos és hazafias szellemére. Hangja, kivált az utóbbi
években, gyönge v o l t ; de a meggyőződés
heve, a mely az ősz tudóst melegítette,
magával ragadta h a l l g a t ó i t is. Történettudóssá nem tehette mindegyiket, de a
magyar történelem barátjává tette valamennyit.
íme, néhány általánosság, a mit úgy
írtam le, a hogy
a haláláról szóló
lesújtó hír egyenes hatása alatt - - tehettem. Mennyi kedves és jellemző adalékot
mondhatnék el róla magam is, m i n t a
f i a t a l a b b történetíró-nemzedéknek minden
tagja, ki őt ismerni szerencsés volt. S
éppen ma, szeptember elsején : pontosan
egy esztendővel azután, hogy hosszabb
úton utoljára kísérhettem őt. A leghoszaszbbra nem kísérhetem el. De sírjára
teszem a megemlékezésnek ezt a szerény
koszorúját, melyet a virágokban nem válogatva köthetek. S nem szégyenlem bev a l l a n i , hogy könnyeim rezegnek rajta.
Dr. Márki Sándor

Kriza János.
(1811—1875)
ZÁZ

éve, hogy Kriza János született s
immár harminczhat éve halálának is.
Száz esztendő nem nagy idő ugyan a

S

fékkel haladt előre, Kriza még sem avult el.
Reá emlékezvén, nem a dohos múlt fuvalma csap meg, hanem valami üde, tiszta

Kriza János

nemzetek történetében, de nagy idő volt
e század nekünk, mely alatt Magyarország
egészen újjí
újjá alakult. Bár hazánk óriási lép-

levegő áramlata Nem az elmúlás buja s,r
szívembe, az ébredő rugybonto, b.mbofakasztó tavasz lehelletet erezem.
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A száz év előtti Magyarország rozsdás
bilincseiben vergődve ködlik még f e l é n k ,
de mégis, mintha valami rejtelmes b ű b á j
suhanna el fölötte, v a l a m i csodás sejtelem j á r n á át. Az új világ ébredése látszik, mikor nagy emberek születnek, kik
az óvilág r o m j a i n újat akarnak teremteni.
Az egyenlőség, szabadság, testvériség gondolata megtermékenyíti az elméket, lángra
gyújtja a szíveket, munkára ösztökéli a
tetterőt. Pezsgés, forrongás m i n d e n ü t t .
Kriza ifjúsága e hatalmas á r a m l a t t a l
sodródó korszakra esik, melynek eszméit
korán megértette és m i n d i g híven szolgálta ; előbb Széchenyit, aztán Deákot
v a l l v á n vezéréül. A maga körében igyekezett megvalósítani i d e á l j a i t s még költeményeiben is, bár keveset írt, p o l i t i k a i
eszméknek volt ihletett dalosa. (Zsellér
sírfáján, Pórfiú, Úrbér, Egyesülés, Egység, Kölcsey a népszónok stb.)
Az életre ébredt társadalomban sürgés-forgás támadt és végig rezgett a lelkeken, hogy m u n k á l n i kell, mert panaszszál, síránkozással semmire sem mehetni.
Nem meddőn sopánkodó, dolgozó Magyarországot kell teremteni. E nagy czélok elérésére m i n d e n f e l é egyesületek keletkeznek és Kriza már az iskolában
k u l t u r á l i s kört alakít. Ennek az önképzőkörnek nemcsak irodalmi kísérletezés volt
a czélja, hanem a társadalmi műveltség
megszerzése, fejlesztése is. Irodalmi foglalkozása komoly és nyomós volt s m i k o r
válogatott dolgozataik pár év múlva almanach alakjában megjelentek, általános
figyelmet keltett, a legfőbb irodalmi kritika itélőszéke előtt is. A megalakult kaszinónak később könyvtárnoka lett. Természetesen, az Erdélyi Múzeum-Egyesület
ügye iránt is élénken érdeklődött. Nem
üdvözölte lelkes dalban, mint pap és
költő társa, Medgyes Lajos, de ott volt
az alakulása érdekében tartott tanácsko-

zásokon. Örvendett, mikor az ige testté
vált s mindvégig szeretettel csüngött rajta.
Legkedvesebb ü d ü l ő h e l y e a múzeumkert
volt. Kétségkívül része van benne annak
is, hogy Brassai Sámuel ott lakott s a
vele való társalkodás Krizának legnagyobb
gyönyörűségei közé tartozott. De üdítőleg
hatott lelkére a szép tó, ficzkándozó, a
zsemlyemorzsa után kapkodó p o t y k á i v a l ;
a pompás vizű csobogó csorgó, körülötte
a pihenésre, álmodozásra hívó, fatörzsökökből kivájt székek ; a gondosan porondozott, rendben tartott sétaútak ; az árnyékot k í n á l ó gyantás fenyők s a kisebbik tó,
virágos szigetével, partján a mélán bólogó
szomorúfűzfa. Az egyesülés, az egyesült
m u n k a értékét felismerve, mindenütt ott
volt, a hol tenni lehetett s ő, az egyszerű
p a p f i ú , d e m o k r a t i k u s felfogást, tiszta puritán erkölcsöket érlel szívében, terjeszt
maga körül, igyekszik beoltani a társadalomba. Költeményeiben is csipkedi a társadalmi ferdeségeket, hogy eszméltessen.
Kineveti a be nem váltott szép fogadkozásokat. (Kakukdal.) Gúnyolódik, hogy,
ha nem vagyunk is már hősök, de legalább hős nevekre kereszteltetjük gyermekeinket. (A mai f)ös nevek.) Nincsenek
nagyságaink, de van teméntelen nagyságosunk. (Hazai nagyság.) Van üres rátartiság még a népnél is. (Vajki büszke
ez a legény.)
Épp így v a l l j a Széchenyi gazdasági elveit s hiszi, hogy a v a g y o n i l a g erős és
független társadalomban f e j l ő d h e t i k ki a
p o l i t i k a i és erkölcsi függetlenség. É r d e k l i k
ezért a gazdasági mozgalmak. Örömmel
üdvözli a dunai hajózás sikereit (Zrínyi)
s várja az erdélyi folyók hajózhatóvá
tevését is, a melyről az idétt sok szó
esett. Ma is v á r j u k !
Az egyházi pályán, mint pap, majd
püspök szintén a szabadelvüség zászlaját
lobogtatta s vitte diadalra. A szőrszál-
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hasogató dogmatismus helyett rationális dályozták a közzétételben, így Erdélyi
felfogást terjesztett s az egyházi szónok- János a maga nagybecsű gyűjteményével
latba modorosság, mesterkéltség helyett jóval megelőzte őt. Mégis, mikor a Vadtermészetességet, világosságot viszen be, rózsák (1863) megjelent, országszerte nagy
hogy a közönség értelméhez is, szívéhez hatást keltettek s mindmáig mintagyűjteis szólhasson. Ezért törekedett a leendő ménynek tekintik, becses tartalmánál, hű
papok mentői alaposabb kiképeztetésére, (kifejtésben is hű) feljegyzéseinél és értéhogy értelmi és erkölcsi színvonaluk emel- kes jegyzeteinél fogva. Azóta állandó s
kedjék. Ezért kereste az összeköttetést a mind mélyrehatóbb tanulmányok tárgya.
művelt amerikai és britt hitrokonokkal, Nem ünnepelheti méltóbban a Kisfaludyhogy az érintkezés szellemileg és anyagilag Társaság. Kriza születésének századik évgyümölcsöző legyen az egyházi életre. fordulóját, mint hogy a Vadrőzsák-at új
Igyekezett rendezni az anyagi ügyeket ; kiadásban tette közzé.
hogy a papságot evvel is alkalmasabbá
A nyelvészetnek is, a nélkül, hogy
tegye nagy hivatása elvégzésére, a népne- igazi szakszerű nyelvész lett volna, fontos
velés, nemzeti munka mezején. Gondja szolgálatokat tett. Hogy az önkényes, délivolt az iskolákra s különösen teljes meg- bábos nyelvészkedésnek útját állják, rá
győződésből, egész erejével pártfogolta az kellett mutatni a nyelvtudomány forrásaira,
iskolák államosítását. Egyházírodalmi mun- feltárni, hozzáférhetővé tenni azokat. Kriza
kássága s közéleti tevékenysége mindvégig már mint megbízható gyűjtő ezeket a
a haladás, a felvilágosodottság szolgálatá- törekvéseket szolgálja. Kriza a nép nyelban á l l o t t s minden munkásságát, egész vét kereste fel s tekintette olyan forrásnak, melyből bátran meríthetett.
életét mély erkölcsi érzés hatotta át.
Egész munkásságában mindenütt élet,
K r i z á n a k jelentős költői érdemei, költői
üde
fuvalom. Mi avult el ezekből? Mi
sikerei vannak. Széles látókörű s mint
költő a haladó kor szellemében,-megújho- itt az ósdi ? Azt mondhatná valaki, hogy
Kriza egész életén, irodalmi és közéleti
dásért a néphez fordult. 1
munkásságán
végig vonul az Istenbe vetett
Az egyszerű falusi pap fia a nép között
nevelkedvén,
megismerte
godolkozása bizodalom, hit, a hazaszeretet, a családi
módját, eszejárását, szokásait, vágyait és élet szentsége ; hogy őt ideálok vezették ;
reményeit, örömeit és fájdalmait, nyelvét, hogy egész élete, munkássága erkölcsi
költészetét és hagyományait s így önkén- alapokon nyugodott. Ezek pedig elavult
telen is ez a világ formálta dalos lelkét. dolgok. Mind csupa ósdiság. Meglehet.
Kriza megértette, hogy üdítő forrásra De nálunk talán nem. Erdélyben semmiakadt és már fiatalon, minden mást meg- esetre sem. Sőt én azt hiszem, soha nem
előzve, gyűjteni kezdte a székely nép is avulnak el. Vagy ha el, magyar ember
költői hagyományait. Kész gyűjteménye meg nem könnyezi, mert nem lesz, a ki
volt, mikor a Kisfaludy-Társaság felhívása megkönnyezze.
Dr. Verseny! György
megjelent. A mostoha viszonyok megaka-

• Különben lásd Krizáröl írt tanulmányomat, a ßudo^i
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Sámi László.
(1813- 1881)
nagy emberek emlékét legjobban
irodalmi hagyatékuk őrzi meg. Még
a k i k hadvezéri vagy á l l a m f é r f i ú i tevékenységükkel hagytak mély nyomot a históriában, azokis közelebbjutnakmegismerésünkhöz, ha maguk is beszélnek magukról Írásaikban. Caesart jobban ismerjük, mint Nagy
Sándort, mert emlékiratai olyan oldalról
is bemutatják, a milyenről Nagy Sándor
leikéhez hozzá nem férhetünk. Azok a
nagy emberek, a kik eszmék mellett tisztán
szellemi fegyverekkel harczoltak, könnyen
feledésbe mehetnek, vagy hiányos, sokszor éppen ferde megvilágítást nyernek az
utókor előtt, ha nincs irodalmi hagyatékuk, vagy ha őket közelről ismerő kortársuk fenn nem tartja gondolataikat. Sokratesről nagyon keveset tudnánk Platón és
Xenophon n é l k ü l , Apáczai Cseri Jánosról
talán még annyit sem, ha írásai fenn nem
maradnak. Azért Sokrates vagy Apáczai
munkássága nevük fennmaradása nélkül
is része lenne az emberiség kultúrtörténetének, de az is bizonyos, hogy a történelem nevük n é l k ü l szegényebb lenne.
Az ember előtt mindig legérdekesebb
jelenség maga az ember. Az eszme a
maga elvontságában is lehet nagyszerű és
termékenyítő, de közelebb fér a lelkűnkhöz, ha ismerjük emberét is. Ezért a történetben egy-egy eszmét rendesen egy-egy
nagy emberrel jelzünk.
Erdélyországnak s különösen Kolozsvárnak Sámi László nevét nem szabad
elfelejteni. Munkássága nem veszhet ugyan
el, mert energia volt, mely nem vész el.
De az utókor nem tudná hatását elválasz-

A

tani a kortársakétól, mert ő maga nem
gondoskodott róla, hogy gazdag élete eredményeit irataiban megkösse és az utókornak átadja. E föladat elvégzése kortársaira
és utódaira száll, kik részben baráti
köréhez tartoztak, részben tanítványai
voltak. Eszmék, kezdeményezés és munka
embere volt, de m i n d i g megelégedett az
eredménnyel és örült a sikernek, mert a
köz javára szolgált. Nagyon ritkán n y ú l t
pennához, hogy a nyilvánosság számára
írjon ; ha írt is rendesen n a p i l a p o k b a írt
Amicus álnév alatt. Ezért eszméi régi
újságokban vagy iskolai értesítőkben szinte
jeltelenül pihennek.
így v á l i k érthetővé, hogy a kiváló professzornak, jeles historikusnak és nagy
gondolkozónak alig van nyilván tartott
i r o d a l m i hagyatéka. Munkatársai, barátai,
tanítványai sokat t u d n a k beszélni róla s
a hagyomány bizonyára még sokáig fogja
nevét emlegetni. Sámi László ennél többet érdemel, mert Sámi a régi nemes és
nagy, de már-már feledésnek induló tradicziók fenntartója volt. Hegedűs István,
egyik kiváló tanártársa 1883-ban egy kötetben Sámi László válogatott műveit bizonyosan azért adta ki. A kitűnő ember
munkásságáról teljes képet ez a kötet
sem ad, noha benne annak színe-gyöngye
van együtt. Kolozsvár levéltára aktáinak,
kiterjedt levelezésének és a még élő kortársak emlékezetében őrzött adatoknak
összegyűjtése vezetne életének teljes megismerésére.
Sámi László a nevezetes pozsonyi
országgyűlési ifjúság tagja volt, majd
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váltóÍT W e ,
?' u° S S U t h UJOS éS t é n e l 6 m t e h á t á l l a n d ó és o y t o
b. Wesselényi M.klós bizalmasa, azután zi- zás, melynek egyetlen törvénye,
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<
l a h i tanár, a szabadságharczban
Kossuth
ember magában és maga körül mindent
egyik hgbensőbb embere, a szomorú üldö- változtat, csak a változtatási hajlama nem
zés idején bujdosó, majd 1852-től haláláig a változik soha." Mi indítja vagy mi vezeti
kolozsvári ref. kollégium történelem-pro- az ember változtatási hajlandóságát, erre
fesszora, Kolozsvár közéletének egyik leg- sokan sokféleképpen felelnek. E feleleten
nagyobb hatású munkása. Ez adatok- fordul meg ma is az ideális és materiális, az
ban legfönnebb külső kereteit ismer- individuális és kollektivus történeti iskola
jük meg Sámi László gazdag életének. egész elméleti rendszere. Sámi szerint az
Belső mivoltát, eszméit
eszme. A czivilizáczió
és érzelmeit, mert minkoronként és helyenden nagy hatása mellett
ként más-más, tartalis ő az észnek és a szívmú, mert más és más
nek embere volt, életéeszme vezeti az ember
nek e külső adatai nem
változtatási hajlandófogják leleplezni.
ságát. Az újkor eszméje
Sámi László kiváló
a szabadság. Az újkori
historikus volt s bár
czivilizáczióban tehát a
nemzeteknek, intézmészabadság teljesedett
nyeknek, vagy egyesekbe. 0 is keresi a válnek történetét soha nem
tozásnak, magának a
történetben megnyilváírta meg, de egész életnuló életnek szabályozó
bölcsessége alapos törtörvényét. Szerinte fölténelmi szellem és tutétlenül van ilyen tördományos elmélkedés
vény, mert „a mint az
eredményeként a l a k ú i t
érczeket semmi sem
ki s m e g n y i l v á n u l t mingátolja, hogy a geometdenütt : beszédeiben,
ria törvényei szerint
h í r l a p i czikkeiben, közne alakuljanak, úgy
életi tevékenységében
az emberiséget sem
Sámi L í s . ' l ó
és főként tanításában.
lc u
lehet megakadályozni,
A régieknek a hisniss "
toriáról szóló közmondássá vált tanítását hogy elfogadott eszméje után ne alakulkomolyan vette s az emberiség múltját jön ; ez ép' úgy törvényszerüleg történik,
úgy nézte, mint gazdag tanulságot a jé- mint ez erezek alakulása." Ez magyarázza
lenre és a jövőre. Nem félt kimondani, Sámi történeti optimizmusát: hogy az
hogy a história praktikus tudomány, a mely ember folytonosan diadalról-diadalra halad
élni tanít nemzeteket és egyeseket. Őt Mivel az ember folytonosan változtat
i.,i
:.,«! o
valóban élni tanította, mert rendíthetetlen
- uáIí/T7á<:f p<;7me vezeti, m i v e l
elveit a jól felfogott történelemből szűrte le. ennek diadalát megakadályozni nem lehet:
Az emberiség története a czivilizáczió az ember föltétlenül és mindig győz a
története, a mi viszont az ember folytonos diadalra jutott eszmeben. A diadal késváltoztatási hajlamának eredménye. A tör- hetik, de el nem marad, mert „az ok be
25*
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nem tilthatja az eredményt." A szabadság
eszméjét a zászlóvivő, Luther, Kálvin vagy
Beza már csirájában sem t u d t á k korlátozni, hogyan tudná a zsarnokság a franczia f o r r a d a l o m után ? Sámi valóban soha
sem szűnt meg hirdetni, hogy az újkor
eszméje, a szabadság, teljes diadalt fog
aratni. Ezt a bátor meggyőződését éppen
akkor hirdette, m i k o r a nemzet reménytelenül tekintett jövője elé. Ez emeli e tanulság nagy értékét s így lett néha a töríénelem
igazán az élet tanítómestere, a jövő biztosítéka. Mivel a történetben mindig értékeket
keresett, sohasem mulasztotta el az események kritikáját. Csakhogy k r i t i k á j a nem
csupán p r a g m a í i z á l á s b a n n y i l v á n u l t , hanem
főként abban, hogy nemzeteket és egyeseket m i n d i g etikai nézőpontból ítélt meg.
Az ókori klasszikus világszelleméből a
humánizmus által a zsarnok középkor romlása tehát az emberiség fölszabadulása
fakadóit. De innen nyer legtöbb táplálékot
különösen az i f j ú ember nemes ideálizmusa is. A klasszikus szellem van hivatva
arra, hogy a keresztyénség szülte divorczizmust, mely egyrészt transcendentalis
ideálizmusra, másrészt „vastag materializmusra" vezetett, egy fizikai és etikai
hármoniába olvassza össze. A keresztyénség az embert testre és leiekre darabolta
s a kettőnek k ü l ö n törvényt szabott; a
klasszikusok, különösen a görögök az
összes emberi erők hármoniáját tekintették
eszményképnek. A középkorból éppen ez
a harmónia h i á n y z i k s innen van, hogy
Sámi a középkort nem szereti, mert akkor
»olyan nagy sötétség volt, hogy a gyermeket bölcsőjébe a sötéttel tették s a
sötét nőtt az emberrel együtt." A középkornak ilyen értékelése mai fölfogásunk
szerint egyoldalúság és tévedés, de e
tévedés nála érthető is, menthető is, mert
ő a középkori eszmék ellen való küzdelmet tekintette az emberiség története

legszebb fejezetének. Sámi részese volt a
szabadságharcznak; a szabadsághősök
pedig a középkor romjain akartak építeni.
A szabadságharczosok fanatizmusából
benne is volt valami, a mi talán a tudósnak ártalmára lehetett, de az embert a
szabadság katonájává emelte. A franr.ziákért, mert a szabadság előharczosai
voltak, rajongott, szintúgy az amerikai szabadsághősökért, mert megteremtették az
első, szabad p o l g á r á l l a m o t . A németet,
mert önző és az oroszt, mert hatalmaskodó zsarnok, nem szívelhette.
A szabadság d i a d a l á n a k hirdetője
hogyne lelkesedett volna a magyar szabadságharczokért és első sorban azért, a
melyben maga is részt vett ? S bár bukását
egész megrendítő v o l t á b a n átérezte, de
hitte és hirdette, hogy a bukás végleges
nem lehet, mert az igaz eszmének győznie
kell, a szabadság pedig az egész emberiségnek nagy igazsága. „Szerencséje volt
nemzetünknek, hogy nagy elvek mellett
küzdött és bukásában is e nagy elvekre
dűlt. Ily esetben a jövendőt illetőleg a
bukás is termékeny." Talán legelőször is
ő hirdette, hogy a szabadságharcz n é l k ü l
sohasem lehettünk volna Európa szemében azok, a mik l e t t ü n k és sohasem
lehetett volna az uralkodóházzal - - még
úgy se kiegyezni, a hogy 1867-ben Deák
Ferencz kiegyezett. A szabadságharcz kellett a békéhez, mint a hogy Kossuth
Lajos lánglelke n é l k ü l hasztalan lett volna
a Deák Feren.cz bölcscsége. Kossuth és
Deák nem ellentétesek, hanem ugyanegy
eszmének hordozói, csakhogy Kossuth a
mens frcroica, Deák a mens pacifica.
Sámit filozófussá a történelem tanulmányozása nevelte, de magát soha sem
tartotta bölcselőnek, elveit filozófiának.
Nem kell e szavaknak oly jelentőséget
tulajdonítani, minőt a bölcselet, m i n t tudomány tulajdonít. Nem annyira bölcselő,
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mint inkább bölcs volt, mert igen tartal- tőnek tökéletességében áll az emberi élet
mas, nemes, követésre méltó erkölcsi czélja.
elveket vallott és hirdetett. Meggyőződését
Törvény az, a mi magából a dolog
azonban nem kategorikus kijelentésekbe természetéből következik; az emberi élet
foglalta, hanem érdekes okoskodással törvénye sem lehet más, mint a mi az
szűrte le és rendesen a történetből vett emberi élet természetéből folyik. Az pedig
tapasztalati tényekkel bizonyította. Böl- csak egyféle lehet, mert önmagában ugyancselkedése nem szigorúan tudományos, egy dolognak többféle törvénye nem lehet.
de egy sort sem találunk, a mely ellen- E szerint minden emberi ismeret anyagát
mondással zavarná Sámi életbölcseségé- az akarattól vezérelt tapasztalat, alakját
nek képét. Elveiben van fejlődés, de nincs az ész a d j a ; a vallás és erkölcs sem
ellentmondás. E következetesség feledteti kivételek, vagyis azok is függetlenek minvelünk, hogy mindenben egyetérteni nem den természetfölöttitől. Az értelmet (ész)
tudunk vele és föltétlen tiszteletet paran- és az érzelmet (szív) különválasztani és
csol, mert róla mindenki tudta, hogy úgy merőben külön törvények alá vonni nem
élt, a hogy tanított.
lehet, mer(t mindkettő az egységes emberi
Nem az emberi megismerés lehető- természethez tartozik, ezért törvényük is
ségeit kutatta, hanem gyakorlati elveket egy. Az érzelem a gondolattól nem fügkeresett és hirdetett: moralista volt. Abból getlen, hanem a kettő együtt sülyed és
a gondolatból i n d u l ki, hogy a teremtés emelkedik: a szív úgy érez, a hogy az
befejezetlen, mert az élet folytonos fej- ész reá hatni képes. „Kevés és hibás
lődésben tovább folyik és az öröktől ismeret, kevés és hibás szabály a szívben..."
fogva meglévő anyagból és erővel újabb így jut el arra az igazságra, a mit sokés újabb teremtményeket hoz létre. Min- szor történeti példákkal is bizonyít, hogy
den teremtménynek az a czélja, hogy az erkölcs és a vallás folyton fejlődik és
folytonosan fejlődve rendeltetését tökéle- tökéletesedik a tudás haladásával. Az
tesen betöltse. A rendeltetés pedig maga akarattól és az észtől függ a tudás, a
a dolog természete szerint való élet. Tehát tudástól a vallás és az erkölcs.
az emberi élet czélja sem lehet más,
Az okoskodással azonban nem elégszik
m i n t az emberi élet. Mikor az emberi meg, hanem egyes tételeit a történetből
élet törvényéül azt jelöli ki, hogy Légy vett példákkal bizonyítja. Való igazság,
<'-•>• maradj ember, voltaképpen ugyanazt hogy „amilyen az ember, olyan az istene,"
mondja, a mit a stoikusok hirdettek: mert ime a történetben felbukkanó népek
Térj a természethez. És eszmemenetének vallását és tudását összehasonlítva a kettő
végeredménye is sok rokonságot mutat a között szoros összefüggést kell látnunk.
stoikusok etikájával és a hozzá közelálló De ha a teremtés befejezve nincs, —
mert a fejlődés folyton tart, a tudás haSpinoza-féle értelmi erkölcstannal.
Az emberi élet az állati élettől abban tára a végtelenben van, - akkor nem
külömbözik, hogy az ösztön helyére az léteznek tökéletes erkölcsi és vallási elvek
akarat, a képzelődés helyére az ész lép> sem, teháregy religio sem tökéletes; a
a m a b b a n az emberi szabadság, emebben keresztyénség sem. Sámi gondolatának
az emberi tudás n y i l v á n u l meg. Tehát tovább fűzése oda vezet, hogy az erkölcs
a szabadság és a gondolat adják meg és a vallás hovatovább inkább rationalisaz emberi élet törvényét, vagyis a ket- mus, mint confessio.
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A stoikusokkal és Spinozával való
rokonsága abban á l l , hogy mint ezeknek
bölcseletében, úgy az övében is az erény
a megértéstől f ü g g ; tehát az ő morálizmusa is i n t e l l e k t u á l i s .
Lehet, hogy okoskodása a szigorú
kritikával vizsgálódó bölcsészt ki nem
elégíti, de a mit, mint követendő életelvet hirdetett, azt minden értelmes embernek el kell fogadnia. Hirdette, hogy a
tudás óriási növekedésétől nem kell félteni se a vallást, se az erkölcsöt, mert
tudatlan nép „csak romokat halmozni
össze elég erős, de e romokból teremteni,
csak értelmes és morális ember és nemzet
képes." Hirdette, hogy a barbárság kora
lejárt s a világtörténet zászlóvivői ezután
csak a művelt népek lehetnek, mert a
fejlődés f o l y a m á n odajutott az emberiség,
hogy a szabadság eszméje föltalálásával
úrrá tette az értelmet a vakhit fölött.
Emberek és nemzetek értéke ezután már
csak belső, eszmei, k u l t u r á l i s m i v o l t u k t ó l
függ. Hirdette, hogy a szabadság diadalától nem kell rettegni, mert a szabadságnak elengedhetetlen föltétele a szuverenitás, ennek pedig az értelem és az
erkölcs. A szabadság ősjoga, természete
az embernek, de csak akkor tudja kivívn;
és biztosítani, ha értelme is van hozzá.
Ha értelmes az ember, akkor erkölcsös is.
A tudásnak, a tudománynak erkölcsnememesítő hatása van. Ezért az emberiség
legnagyobb jóltevői azok, a kik tanítómesterei lesznek; de azoknak, a kik műveltek,
erkölcsi kötelességük is a tanítás.
Sámi is úgy érezte és azt vallotta,
hogy professzori hivatása morális kötelesség, a melylyel az embereknek tartozik.
Az emberek nagy sokasága dolgozik a
kezével és lehetővé teszi sok embertársának anyagi megélhetését; a szellemi
munkásoknak kötelességük ismeretet, tudást adni cserébe azoknak, a kik meg-

teremtik a megélhetés lehetőségét. Ez a
társadalmi erők igazi munkamegosztása, ez
a legtökéletesebb demokráczia ; az emberek egy része munkás, a más része tanító ;
mindakettő kicseréli m u n k á j a eredményét
a másikéval, hogy legyen egyenlőség.
A demokráczia elve az egyenlőség, ez
pedig azt teszi, hogy tudásban és erkölcsben m i n d e n k i ugyanegy legyen. És mi a
kötelessége a professzornak? T a n u l n i ,
hogy sokat tudjon és tanítani, hogy mindenki sokat tudjon.
Sámi tanári hivatását tehát nem csupán
az iskolában, hanem m i n d e n ü t t végezte,
a hol haszonnal taníthatott. A ki a n n y i t
tudott s oly nemesen érzett, mint ő, az
valóban lehetett mindig mindenkinek tanító
mestere. Tanári hivatását tehát az iskolában és a közéletben töltötte be.
Föltétlenül pedagógiai munkásságot
várt az iskolától és nem egyszerűen a
tudományokelőadását. Maga mondja (1862ben) egy iskolai évet megnyitó beszédében, hogy a melyik iskola e l h a n y a g o l j a
az értelem fejlesztését és nem m u t a t j a
meg az életben követendő helyes utat az
ifjúságnak, az sértést követ cl a t a n u l ó v a l
szemben, a ki nem azért jár iskolába,
hogy csak ismereteket e r ő s z a k o l j a n a k reá
és „unius libri homo"-vá neveljék, hanem,
hogy szellemi útravalót a d j a n a k neki egész
életére, hogy lerakják lelkében azokat az
alapokat, a melyekre műveltségét fölépítheti. Azt is megmondja, hogy a jelenlegi
(az akkori) középiskola e f e l a d a t á n a k nem
felel meg; legnagyobb oka ennek a (most
is annyit emlegetett) túlterhelés. Pedig
akkor nem is volt olyan nagy a túlterhelés
még és Sámi már akkor a t a n t á r g y a k
sokféleségét és az órák sokaságát fölös
terhelésnek minősítette. Mostanában sokat
emlegetik és károsnak t a r t j á k az osztályok
nagy népességét pedagógiai szempontból,
de Sámi nem tartotta károsnak, sőt üdvös-
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nek. A sokaságnak magának is nevelő
és a társadalom ellentétes, egységes nemhatása van s ha buzgó és mindig jóra zeti szellem sem alakulhat és Sámi félserkentő tanítója van az ifjúságnak, többre századdal előre látta, a mit mi most sajmegy százzal együtt, mint egygyel-kettővel nosán erezünk.
külön-külön. Az egyéniség fejlődését sem
Etikai elvei következménye gyanánt ő
féltette a sokaságtól, mert az ifjak között a tudásnak és a műveltségnek mindenre
mindig vannak értelemben, ízlésben, jellem- kiható nagy hatását hirdette s így tanía
ben és erkölcsben erősebbek, ezek hívatva tásnál nemesebb munkát nem ismert. Renvannak a többiek irányítására. Ez a szerep desen a felső osztályokban tanított és
éppen az egyéniség
megizmosodására mindig történelmet adott elé. Azok közé
vezet; mig a gyengébbeken jól fog a a régi nagy professzorok közé tartozott,
vezetés; s a jó példa követésével igye- a kiknek minden szavuk, szelíd, de olykorkezetük is tartalmat nyer. Ezek az elvek nemes tűzben fellobbanó tekintetük maga
most is nagyon figyelemre m é l t ó k !
volt a nemes bölcseség és a komoly
„Századunk iránya, hogy magunk és tudomány; tekintélyük szeretetre és bizaintézményeink a tudomány és szabadság lomra épült, erejük a bátor igazsággal
által újjászülessünk," de a társadalom hirdetett tudomány volt. Sámi László
újjászületése soha sem történhetik meg 1850-ben, azokban a szomorú napokban
iskolák nélkül. Az iskolák legyenek az a zilahi tanítványaihoz bucsútanítást intéújjászületés melegágyai, vagyis mindenkor zett. A ki ezt elolvassa, megértheti, hogy
a század elfogadott irányának és törek- mennyi bölcseség, bátorság és milyen
véseinek szolgálatában álljanak. Ha tár- óriási reménység lakott abban a nagy és
sadalmi reformról van szó, mindig első nemes tanítóban.
legyen az iskola reformja, mert csak úgy
Ilyen nagy tanító volt közéleti szereplehet elkerülni azt a képtelenséget, hogy lésében is. A társadalom nagy iskola, a
az iskola a m ú l t n a k neveljen embere- hol minden művelt ember professzor.
ket. Ma is azt halljuk, hogy iskoláink nem
Bizalmas körben minta embernek
tartottak lépést fejlődésükben a társada- nevezték, ő magát szabad embernek tarlommal. Erre Sámi már ezelőtt csaknem totta. Mi ezt a szabad embert saját szafél századdal rámutatott. Sáminak igazat vaival jellemezhetjük legjobban: „Tisztakell adnunk, hogy olyan középiskola, a ság, világosság az észben ; tisztaság, ártatmely nem a jelennek és a jövőnek nevel, lanság a szívben; tisztaság, igazság a
nem oldja meg föladatát. Mig az iskola tényekben : ez illik a szabad emberhez."
Makkal Ernő

Gyergyai Ferencz.
(1799—1874)
„tétlenségre h a j l ó " szomorú korban
gróf Mikó példája, buzdító és bátorító szava kortársai közül igen sokat avatott
nemzeti míveltségünk harczosává.
Ezek egyike, a nemzeti miveltségnek
becsületes harczosa, Gyergyai Ferencz legbecsesebb kincsünknek, anyanyelvünknek
kel a védelmére. 1
„A babonás bányász — úgymond Gyergyai az ajánlásban - - mielőtt leszállna
napvilágtól sohase látogatott aknájába,
hogy kikutassa azt, a mi legszebben a
nap fényében ragyog, a drága erezet,
védszellemét hívja segédül; így magam
is, m i e l ő t t béereszkedném a nyelvészi
szőrszálhasogatás kevesektől látogatott és
sokaktól unt mélyeibe, azt a nevet említem, a mely élin áll hazai m i n d e n nemes
czélú v á l l a l a t i n k n a k , a mely tétlenségre
h a j l ó k o r u n k b a n bátorító, buzdító példa
mindnyájunknak."
A babonás bányász érdekes bányászkodásáról m o n d u n k el egyet-mást e szerény hangú Jó szerencsét viszonzásául.
Gyergyait romlatlan erdélyi nyelvérzéke
teszi nyelvésszé, nyelvigazítóvá, éppen
úgy, mint a vele korra csaknem egykorú
Brassai Sámuelt. N y e l v ü n k újjáfejlődését
ő is átéli : örömmel figyeli a haladást, de
gyakran el is komorul. Nem a nyelvújítás szóáradata bántja; Kazinczy és
Széchenyi tanítványa ebben a tekintetben
nem igen lehetett válogatós. Az új szó
neki csak gyarapodást jelent, akármily
törvénytelen is. De annál inkább bántják
az ő nyelvérzékét az idegen f o r d u l a t o k
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„A magyar nyelv sajátságai" ez. művében.

és kifejezések, mert ezek magát a nyelvet,
a n y e l v szerkezetét, a nyelv eredetiségét
t á m a d j á k meg. Magunk és n y e l v ü n k eredetiségét félti s a legnagyobb magyart
igazán megértve az ő szavát kiáltja oda
veszni tért nemzetének: „A kiben még
nem fajult el egészen a keleti vér, és
mint magyar faj kívánja magát fentartani, nem fog majmolni más nemzeteket,
hanem azon igyekszik, hogy magából
fejlődjék ki jövője, minden sajátságaiban."
Sőt Kazinczyból is csak azt olvassa ki,
hogy az idegen jót hasznos ugyan követni, de mássá v á l t o z n u n k e miatt nem
szabad. A nyelv k i v á l ó l a g j e l l e m z i a nemzetet. „Nyelvében n y i l a t k o z i k érzelme,
gondolkozás módja, szelleme. A n y e l v a
nép tűkre és képe, beléletének k ü l k i f e j e zője." Őrizzük meg hát keleti sajátságainkat n y e l v ü n k b e n is. Csak így lehetünk eredetiek és csak e k ü l ö m b s é g ü n k k e l
gerjeszthetünk f i g y e l m e t a m i v c l t k ü l f ö l d
előtt is.
Meg kell hát t i s z t í t a n u n k n y e l v ü n k e t az
idegenszerűségektől. De honnan és kitől
kérdjük meg, mi a magyaros, mi az idegen ? Gyergyai szerint erre csak egy biztos
alap van, a melyen meg lehet á l l a n i , egy
kútfő, amelyből tisztán lehet meríteni s
ez az élő beszéd. Még pedig nem akcirmiféle élő beszéd, hanem a „tiszta magyarok beszédje, a milyenek a jászok,
kunok, székelyek és a vegyületlen magyar
helységbeliek." Talán
mondanunk se
kell, hogy a jászok és kunok csak a példa
kedvéért jutottak ekkora elismeréshez.
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A valóságban csak egy igazi romlatlan akkor is, a mikor a fogj be két lovadat-téle
magyar beszéd van Gyergyai szerint, a kifejezésekben magyartalannak mondta a
székely. Helyes az, a mit a romlatlan személyragos tárgy melletti alanyi ragoszékely beszéd annak mond.
zást.
Körülbelül ez és ennyi Gyergyai állásLegvakmerőbb állítását azonban jó
pontja. Kétségkívül elég egyszerű és elég egynéhány év múlva kiadott másik müvévilágos, csakhogy csöppet sem tudomá- ben 1 koczkáztatta meg Gyergyai, azzal
nyos. Azóta sokan és sokszor elmondták lepvén meg a világot, hogy „ úgynevezett
már, hogy a nyelv helyessége kérdéseiben marasztaló -bán, -ben nincs a magyaraz egészséges nyelvérzék s az élő nyelv ban." Hiba tehát azt mondani, hogy bölpontos ismerete együtt
csőben ringatták, hiszen
sem elég ahhoz, hogy
mindenki így beszél:
az embert megvédje
bölcsőbe ringatták. E
a tévedéstől és hamis
művében szegődik igakövetkeztetéstől. —Ide
zán a hírhedt nyelvmég kell a nyelv törfilozófia zászlaja alá,
téneti fejlődése lélekazok közé t. i., a kik a
tanának ismerete is,
nyelvet a logika kaptamert nélkülök sötétben
fájára szeretnék erőszavalóbotorkálás minden
kolni, s ugyanezért kelnyelvigazítás. Gyergyai
lett elszenvednie az
becsületes jóakaratáidőközben megszülenak is sokszor kellett
/•/>•
tett ortologia vezérétől, Szarvas Gábortól,
tehát nélkülök tévednie
a szigorú, de igazságos
s minél következetekritikát.^
sebb a maga álláspontEzúttal maradjunk
jához, annál többször;
csak
első műve melde a Gyergyai-féle erős
lett, mivel ebben kínálnyelvérzéknek még tékoznak az értékesebb
vedései is tanulságosak.
megfigyelések.
Helyesen állapítja
Olyan dologba fog
meg pl. a megyek és
ayergyal Ferencz
Gyergyai,
a mire csak
jövök, f}ozom és viszem
hogy úgy mondjam
külömbségét az és, meg és pedig értelmi rendszeres
á r n y a l a t á t ; joggal bélyegzi meg a frogy nyelvészeti monográfiák vállalkozhatnak.
helyett használt miszerint-ezést stb. De A magyar nyelv gazdagsága részben
klasszikus tévedésbe esik, a mikor a se névviszonyítóinak nagy számában és sokhallj se láss, sem több, sem kevesebb, féleségében áll, a nyugati nyelvek is
senki nem, soh,a nem helyességét nem ebben ütnek el legszembetűnőbben a
ismeri el, a bennünket, benneteket alakokat magyartól. Ezt legrégibb nyelvészeink is
szabálytalanoknak bélyegzi, a szenvedő észrevették, de Gyergyai az első, a ki az
alaknak még a létét is tagadja. Erdélyi egyes ragok és névutók közti hajszálfinom
nyelvérzékére hallgatott s e tette elfogulttá árnyalati különbségek megfigyelésébenjs
1

Magyartalanságok.

Át E. M. E. EmUkkdnyve

2

A Nyelvőr I!. évf.

54. I.
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megtartásában l á t j a a magyarosság egyik
eszközét. Romlatlan nyelvérzéke s fegyelmezett gondolkozása itt igazán elemében
van. A legpedánsabb aprólékossággal kéri
számon nyelvérzékétől az egyes névviszonyítók jelentését s megalkuvást nem
ismerő szigorúsággal von közöttük határt.
Tévedni természetesen sokszor téved, a
nyelvtörténetet nem lehet b ü n t e t l e n ü l
ignorálni, de hogy megfigyelései sokszor
mily mélyenjárók és talpraesettek, Simonyi
elismeréssel nem f u k a r k o d ó monográfiái
igazolják legjobban. Ne h i g y j ü k azonban,
hogy ezzel k i m e r ü l Gyergyai nyelvjavító
buzgalma.
A magyar nyelvtannak egyik igen vitás
kérdése a szórend. Szenczi Molnár Alberttől Simonyi t a n u l m á n y á i g sokan, csaknem
minden nyelvészünk vizsgálat alá fogták,
de a kérdést jó lélekkel ma sem mondhatjuk végleg tisztázottnak. Az első okos
szót ebben Fogarasi mondta ki nagyot csattanó Eurekajával, a másodikat G y e r g y a i ;
de ezt már nem igen vették észre. Fogarasi gondolatát Brassai fejtette ki a magyar mondatról szóló páratlanul álló
tanulmányában. Gyergyai gondolata Joannovics és kivált Kicska fejtegetései révén
a magyar szórend titkának valóságos
fogantyújává és kulcsává lett. Fogarasi
rámutatott a magyar ige fogalom-nyomósító erejére, de nem vette észre, hogy
efféle fogalomnyomósításnak csak nyomatékos beszédben van helye és értelme s
azért ugyancsak tévedtek, a kik Fogarasi
szabályát általánosítva azt mondták, hogy
csak a nyomósítandó szó áll az ige előtt
a többi akárhol állhat. Gyergyai először
veszi észre, hogy különbséget kell tennünk
értelmező és nyomositó beszéd között.
Fogarasi szabálya csak az utóbbira vonatkozhatik, az előbbieknek Gyergyai szerint
az a jellemző tulajdonságuk, hogy az
alany bennük közvetlen áll az állitmdny

mellett, még akkor is, fya efyfyez nyomó'
sitó szó ragad. Hogy ez a fölfedezés
nagy jelentőségű, csak az tudja igazán,
a ki végig kisérte azt a sok bukdáncsolást,
melyen keresztül estünk, míg kivált Kicska
fejtegetései után végre tisztán láthattunk.
Persze t u d n u n k kell, a mit a nyelvészek
nem vettek észre, a miért meg sem is
érthették Gyergyait, hogy ő ez alanyon és
állítmányon ugyanazt érti, a mit Brassai
incfroativumon és mondatzömön. Érdekes
volna tudni, hogy magától jött-e rá, vagy
Brassaitól t a n u l t a . Mennyi tinta megmaradt volna, ha ezt idejében m e g l á t j u k !
Gyergyainak van bátorsága, hogy saját
korában nem lelkesedik a körmondatokon,
az ékes szókötésnek e kinyalt-falt művirágain, holott ezeknek csodás szépségén
még nem is olyan nagyon régen nyelvt a n a i n k és stilisztikáink annyira rajongtak.
Gyergyai megmondja magyarán, hogy az
efféle mesterkélt szóhalmozás és ékes
összevisszaság nemcsak a világos rendet
szerető magyar gondolkozással, hanem a
józan észszel is ellenkezik. Elkelne ma is,
ha valakik megfogadnák tanítását!
Orvosságul s a magyaros mondatfűzés elsajátítására sajátságos kísérleti
módot ajánl Gyergyai. „Gondolatjnik leírásakor - írja Gyergyai
ne vonalazzák ne pontozzák a mondatokat azután olvassák vagy olvastassák fel fenszóval ekkor legottan k i t ű n i k a hiba mert
a hol nem foly természetesen a mondat
ott megakad-a szavaló és csaknem önként
rá jő hogy kell kiigazítani Olvastam egy
magyar hölgy leveleit azokban se vessző
se pont nem volt mégis oly értelmesen és
folyólag olvashattam m i n t h a tökéletesen
ki lettek volna pontozva mert oly idomban
és éppen úgy szokta leírni gondolatját a
m i n t terem a fejében." Üti figura docet,
de ezt az orvosságot már nem mérnök
mindenkinek ajánlani.
Pálfi Márton

Gyulai Pál.
(1826—1910)
YULAINAK egyik fő életelve - - helye- Társaság elnöki székét egy politikai színesebben természete volt: mindig azt zetű elvi differenczia miatt oda hagyva, azt
mondani, a mit gondolt — s a mit gon- hangoztatta, hogy ő első sorban nem mádolt, azt mindig kimondani. És sohasem sokkal, hanem önmagával akar békén
mondott mást, mint a mit helyesnek, igaz- lenni. Akkor sokan hazafiasságát is kétnak tartott s az igazat megmondta ellen- ségbe vonták, a min nemcsak ő mosofelének és barátjának egyaránt — ha az lyoghatott nyugodt önérzettel, de legjobb
igazság kedvezett is ellenfelének, vagy ismerőse is, a kik tudták róla, a mit
lesújtotta is a jóbarátot.
Riedl olyan találóan fejezett ki, hogy ámbár
„senki sem volt kevésbbé vadmagyar,
Szinte szállóigévé vált, hogy Gyulai
igaztalanúl, elfogultan ítélte meg Jókait. mint ő" mégis nálánál „senki sem volt
Nem így volt. A szerkezet hiányait, a magyarabb."
Utálta a nagy szavakat, az annyira ellélektani botlásokat és lehetetlenségeket,
a szertelenkedést erősen ostorozta Jókai harapózott dicsérő szuperlativusokat, meregényeiben, az igaz; de elismerte „kitűnő lyekkel utóbbi időkben egyes baráti köelbeszélő tehetségét", nyíltan vallotta, rök nyilvános beszédekben és a sajtóban
hogy „e tekintetben egyetlen regényírónk kölcsönösen annyira elhalmozzák egymást.
sem versenyezhet vele" és finoman ki- Frázisokat egyáltalában soha se használt,
emelte előnyeit Jósika, Eötvös és Kemény de a dicséretben sem ment — még Aranyfölött, sőt nem habozott kijelenteni, hogy nyal és Keménynyel szemben sem — soha
«egyetlen elbeszélő írónk sem olvasztotta annyira, mint az őt baráti elfogultsággal
össze oly szerencsésen a népies és művelt vádoló egyes körök, a maguk czéhbelijeivel szemben.
magyar nyelv bájait, mint Jókai."
Rendkívül erős, szinte csalhatatlan érViszont Keményről — kit annyira szeretett és annyira nagyratartott nem zéke az igazság iránt, és bátorsága az
hallgatta el, hogy „az előadás és elbe- igazság őszinte kimondására nemcsak
szélés különösebb báját megtagadta tőle nagy kritikussá tették, hanem az iroa természet", hogy „nehézkességet, egye- dalmi közélet legnagyobb tekintélyévé is.
netlenséget találni m u n k á i b a n s midőn Mert tekintély volt ellenfelei előtt is. A
stílusa rendkívüli szépségeket áraszt is, oly kik haragudtak is rá, a kik gyűlölték és
gondatlanságokat követ el, a melyeket úgy tettek, mintha lekicsinyelnék, azok
is lesték, nemcsak félve és aggódva,
középszerű író is el szokott kerülni."
Gyulai nemcsak nem kereste, de egye- hanem kíváncsian is az ő véleményét.
nesen kerülte, m o n d h a t j u k : megvetette a Minden nyilatkozatának, minden szavának
népszerűséget. Az úgynevezett közvéle- hatása volt, sokkal egyetemesebb, mint
ménynek kevés súlya volt előtte. Mily szép bárkiének.
Kritikáiban, beszédeiben, tanári előés bölcs mondása volt, mikor a Kisfaludy26*
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adásaiban i r o d a l m u n k n a k jóformán minden kérdéséhez hozzászólván rendkívüli
hatása és elévülhetetlen érdeme irodalomtörténetünk kialakulása terén abban nyilvánult, hogy azokat a kereteket, melyeket
Toldy Ferencz a források felkutatásával,
az adatok elrendezésével, irodalomtörténetünk rendszerbe foglalásával megállapított, azokat G y u l a i megtöltötte esztétikai
tartalommal, megállapítván valódi értékét
és igazi jelentőségét íróknak és műveknek egyaránt. E tekintetben mindannyian
Gyulaihoz igazodunk. Az irodalomtörténeti
t a n u l m á n y o k , monográfiák és kézikönyvek egymásután mind a Gyulai-féle értékmegállapításokat veszik alapúi és irányadóul, legtöbbször a nélkül, hogy Gyulaira
hivatkoznának. S ez megint az ő nagyságának egyik m u t a t ó j a : az á l t a l a felfedezett és kijelentett igazságok annyira
általánosak, hogy szinte maguktól értetődnek és kétségbevonhatatlanok.
Meglehet, hogy Toldy nélkül Gyulai
munkássága nehezebb, s talán kevesebb
sikerű lett volna. De az bizonyos, hogy
Gyulai
kritikai,
esztétikai működése
nélkül Toldy irodalomtörténeti érdemei
sokkal kisebbnek tűnnének fel ma előttünk. Mert Toldy munkásságára Gyulaié
tette fel a koronát. Toldy megcsinálta az
aranyfoglalatot,
Gyulai ritka művészi
érzékkel illesztette bele a drágakövet, így
egészíti ki s így emeli egymást Toldy és
Gyulai munkássága.
Gyulai elsőrendű nyelvművész is volt,
Erős magyar nyelvérzéke szülőföldjén.
Erdélyben - - hol ma is az irodalomhoz
legközelebb á l l ó magyar nyelvet beszélik
-zavartalanul, sőt fokozódva fejlődhetett.
Gyulai nem volt úgynevezett népies író,
de stílusán meglátszott, hogy a zamatos népi nyelvnek ismeretén sarkallott és
annak tanulmányozásán színesedett. Az
Erdélyi Múzeum-Egylet kebelében — mely

intézménynek alapítói közé tartozott ő emelt először szót néphagyományaink
ügyében s az ő lelkes szavain gyúlt lángra
Kriza régi szenvedélye, a népköltészeti
termékek gyűjtése iránt, mely téren neki
magának is elévülhetetlen érdemei vannak,
így, a népköltészet forrásain üdítve és
erősítve irályát, gazdagította G y u l a i a
magyar prózát a kifejező erőnek és fordulatom finomságnak
pazar díszeivel,
okosan és könnyedén kerülve a szónokias áradozás örvényeit. Igazabban elgondolt, jobban átérzett és szebben kifejezett
sorok talán nincsenek a magyar prózában,
mint Gyulai A r a n y fölötti emlékbeszédének ama sorai, melyekben sokat szenvedett barátját siratja s azok a kinos perczek
n e h e z ü l n e k keblére „midőn a fájdalom
e l f o j t j a a szót s csak könnyeink omlanak."
E sorokat lehetetlen megindulás nélkül olvasnunk. S ehhez hasonló szépségű
részleteket özönével lehetne idéznünk
Gyulai emlékbeszédeiből, melyek a klassziczitás tiszta levegőjű magaslatán járnak.
Ez emlékbeszédekben — biztos v o n a l a k k a l
rajzolva és összhangzó színeket használva
életteljes és művészi képeket adott
G y u l a i , egyénekről és korokról egyaránt.
Gondoljunk csak a p á r h u z a m r a A r a n y
és Petőfi egyénisége s költészete közt,
vagy Eötvösnek, az államférfinak, s Eötvösnek, a költőnek
gyönyörű j e l l e m zésére, avagy a Szigligetiről szóló emlékbeszéd ama részére, mely a magyar dráma
fejlődésének történetét vázolja Szigligetiig.
E művei igazán csak terjedelem tekintetében maradnak örökbecsű nagy m u n k á i :
a Vörösmarty életrajza és a Bánk-bún
tanulmány mögött.
Gyulai nemcsak az értekező, hanem a
szorosabb értelemben vett szépprózának is
mestere volt. „Természetes lenni és művészivéemelkedni: a valódiszéppróza" ő maga
mondja egy helyen. Hogy ezt az elvet nem-
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csak h.rdette, hanem követte is, annak bi- tészete nem olyan nagyszabású mint
zonysaga, beszélyei, melyekből talán hiány- Vörösmartyé ; nem oly erőteljes, magával
«K < képzelet csillogása, a lelemény eleven- ragadó, színekben pompázó, mint Petőfié •
s a meseszövés ügyessége ; de a me- nem olyan mély és plasztikus, mint Aranyé'
lyek az érzés melegével, a jellemrajz igazsá- de egy szelíden borongó, rokonszenves ke-'
svai, s a nyelv erejével és bájával meg- délyvilágnak, tiszta, nemes érzésnek megditoan, meggyőzően és gyönyörködtetően kapó, szívhez szóló megnyilatkozásai azok a
hatnak, így, első sorban a Régi udvarház versek, melyeket a szerelem, a szülői szere-

ir
Gyulai Pál

utolsó gazdája, melynek hősében a forradalom utáni Magyarország borongó képe
megkapóan elevenedik meg előttünk s a
Nők a tükör előtt czímű bájos beszélysorozata, melyben erősen megfigyelt alakokat rajzol, rendkívüli finomsággal.
Gyulai versírói munkássága szintén
számot tesz a magyar irodalomban. Köl-

tet, a hazához való ragaszkodás és az érte
való gond keltett lantján. Nem termékeny
költő; látszik, hogy bár költői érzés elég
hamar kél szívében, annak kifejezésre juttatásához hosszabb érlelésre van szüksége s
nem minden nehézség nélkül írja verseit.
De a mit azok így közvetlenségükben
talán veszítenek, viszont a sekélyességet
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a szaporán termelő lírikusok e gyakori
veszedelmét rendesen elkerülik.
Ifjúkori barátjához, Szász Károlyhoz
még 1847-ben írt egyik levelében a
maga költői tehetségéről erős önkritikával
nyilatkozva, e szép szavakban ad Gyulai
kifejezést költői becsvágyának : „ . . . Nekem
pedig nem nagy vágyaim lennének. Csak
egy dalt, csak két sort tudnék teremteni,
mely halhatatlan legyen."
Ez az ifjúkori óhajtása többszörösen beteljesedett a költőnek. A Hadnagy
uramat már a harmadik nemzedék ismeri,
szereti, szavalja, könnyez fölötte és lelkesedik rajta s az igazi hősöket teremtő
hazaszeretetnek e remek plasztikával megrajzolt képe bizonyára sohasem fog elmosódni ; de az Éji látogatási sem hagyja
soha könnyezetlenűl egy szülő és egy
gyermek sem, mert a míg emberi érzés
él e földön, addig szívhez fog szólni e
vers megrendítő igazsága:
, . .. Óh, a sír sok mindent elfed :
Bút, örömet, fényt, szerelmet;
De ki gyermekét szerette,
Gondját sír el nem temette . . ."

. . . így áll Gyulai, a szilárd jellemű
férfi, az erős magyar hazafi, az igazság
éles, de mocsoktalan fegyvereivel hadakozó kritikus, a biztos érzékű esztétikus,

a finom tollú nyelvművész, az éles szemű
irodalomtörténetíró, a lélekbúvár novellista
s a nemes érzések kedves, méla költője,
a magyar szellemi élet legkiválóbb alakjai között. Munkái közül igen sok vértezve van az abszolút érték erős pánczéljával a múlandóság ellen, de nem lehet
tagadni, hogy hatásának egyik jelentékeny
tényezője örökre eltűnt vele. Mert ő
inkább, mint irodalmunk bármelyik jelese
- talán az egy Kazinczyt kivéve - - a
maga személyes jelenlétével, élő szavának hol buzdításban, hol korholásban
megnyilatkozó eleven erejével gyakorolt
óriás hatást az i r o d a l m i közéletre.
S mikor méltán büszkélkedünk annak
tudatában, hogy a miénk volt s munkáiban mindörökre irodalmunk egyik dísze
marad, mély megilletődéssel, lehangoltsággal érezzük, hogy bármily kincseket
hagyott is a késő nemzedékekre műveiben,
erjesztő kovászként ható, maga körül pezsgő
életet teremteni tudó ritka egyéniségét
azok, kik őt személyesen nem ismerték,
soha sem fogják tudni elképzelni és megérteni a maga egész valóságában s
nagyon kérdéses, lesz-e még valaha is
hozzá egészen hasonló és méltó vezető
szelleme a magyar irodalomnak?!
Legifj. Szász Károly

Szász Domokos.
(1838—1899)
ÜLSŐ élettörténete mindenki előtt isme- idézni, sőt még hallani véljük átható
retes. Született Nagyenyeden 1838 hangját is, látjuk még szélesen kezelt
május 25-én. 1855—1859-ben Kolozsvárit gesztusait s mintha meg-meg recscsenne
végezte a teológiát s a kolozsvári egyház még a padló is, közeledni érezvén robusmég ugyanabban az évben lelkészévé válasz- tus alakjának súlyos lépéseit. De arra
totta meg a csak imént vizsgát tett ifjút. már mégis elég távol van, hogy mindenki
1860-ban külföldre ment s egy évig a tárgyilagossággal nézhesse és ítélhesse
heidelbergi egyetem hallgatója volt; haza meg czéljait is, cselekvése indító okait is.
jőve pedig állandó, nagy munkát fejtett
Magát az Erdélyi Múzeum-Egyletet is
- a melynek évek hosszú során át volt
ki egyházi és társadalmi téren. 1878-ban
egyházkerületi főjegyzővé, 1885 május Szász Domokos alelnöke — az erdélyi
26-án pedig püspökké választatott. 1899 magyarság megtartásának, e magyarságban
januárius 8-án szivszélhűdés váltotta meg letett szellemi kincsek kiaknázásának és
egy már végzetessé válni készülő hosszú, értékesítésének, e kincsek révén a nemsúlyos kór kínjaitól és gyötrő szenvedé- zeti szupremáczia biztosításának, a művelt
osztályok egybeforrasztásának s az atyákseitől.
A külső keret, így csak dátumszerűleg tól maradt művészeti és tudományos örökösszeróva, nagyon keveset mond és csak alig ség összegyűjtésének nagy gondolata és
beszel valamivel többet, ha felsoroljuk azo- czélja teremtette meg akkor, a mikor
kat az irodalmi kisebb-nagyobb munkákat, politikailag némaságra és puszta szemléa melyek a romániai misszió történetéről lődésre volt kárhoztatva ez a nemzet és
(1870), a konfessziók kérdéséről (1872), életjelt magáról csakis társadalmi, egyházi
a vallásos eszmék történetéről (2 kötet, és irodalmi téren adhatott, a legutóbbin
1870—73) stb. irvák, vagy a melyeket Szász is azonban csak éppen annyit, a mennyit
Domokos Macé J. (Egy falat kenyér Iszlay László főkormányi titkár és czenzor
története, 1868) és Laboulaye (Az észak- megengedett.
A Királyhágón innen mindig és minamerikai Egyesült Államok története, 1873)
nyomán fordított. Minden embernél az ő denki érezte, látta, a ki csak ép érzékkel
„belső embere" az érdekes és azok a és látó szemmel néz, hogy itt, ezen a
darab földön tulajdonképpen egy olyan
néző pontok fontosak, a honnan ők
maguk szemlélik, áttekintik cselekvéseik töltés-építő munkát kell végeznie minden
l.__ : ., 4 ™ MM«»«« l a T a c
ff T A w*. ._
magyarnak,
mint a minő lázas, tizzó
munszinterét s az a czél, a melyet egész
munkásságuk elé tűznek. Az emberek ér- kát néznek a haldokló Faustnak megtörő
kölcsi értékét is tulajdonképpen ezek szab- szemei.

K

ják

meg.
Szász Domokos egyénisége még elég
közel van hozzánk arra, hogy annak minden egyes vonását élénken vissza tudjuk

„Akármiképpen,
De munkást teremts, mentői többet nékem,
És bátorítsd, szidd, jó szóval derítsed,
Fizesd, édesgesd, kényszerítsed,
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S jelentsd, ha kész — így kér egy szenvedő A gát, a partot egészen fedő."
„Kivül a töltés széléig habzó ár, S a mint betörni vágyik, sánczunk nyalja,
A tört rést zárja vénje, fiatalja."
(Goethe : Faust II. része, Váradi Antal ford.)

íme a szempont, a mely Szász Domokost vezeti, a mikor szervezi a 32 körlelkészséget, egy-egy őrtorony gyanánt a
töltéseken. Az építhetéshez azonban anyagi
erők kellenek.
Anyagi szempontból, ha Szász Domokos püspöksége idejében nem is volt olyan
„csodálkozásra és szánakozásra méltó ennek az Erdélyországi reformata ekklézsiának
siralmas szegény sorsa s abból gyalázatos
állapotja," mint a milyennek azt Tofaeus
Mihály, Apafi fejedelem Ő Nagysága előtt
tartott beszédében könnyeket fakasztólag
festette ; de mint egyházkerület akkor is
minden vagyon nélkül való volt s ma sem
gazdagabb. Mert mindazok a pénzek, a
melyeket az egyházkerület ma is a központban kezel az egyes egyházközségek
dézmaváltsági, vagy alapítványi stb. tőkéi.
Ezeket konvertálgatta Szász Domokos és
miként egykor Géléi Katona István monda :
„szaporgatta" a maga alkotásai, töltésépitő munkái javára.
Itt a magyarázata, hogy egy ember, a
kinek tulajdonképen csakis erkölcsi értékjelzőkkel kellene foglalkoznia, sokszor éjtnapot összetevő munkában, aggódó, töprenkedő, zaklatott agygyal ott ül a „Tartózik" és „Követel" fölött és habár tudja,
hogy siker esetén nyert ügye van, de
koczka fordultán ép így el is veszhet még
személyének integritása is : mégis bátran, sőt nem egyszer merészen, egymaga
viselve az egész felelősséget, ad és vesz,
tárgya! és koczkáztat, mert meg kell menteni az egyházakból, a mi még menthető,
össze kell szedni a szétszórt csontokat,

meg kell kondíttatni az elnémult harangokat és életre kell kelteni az elaléltakat.
E czél érdekében meg kell mozdítani
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületet is, mert a kérdés nem felekezeti,
hanem nemzeti s egyházak és iskolák az
igazi közművelődési tényezők. Meg kell
nyerni az egész magyarországi református
egyetemes egyházat. Az Országos Közalapnak elaprózott, egyszersmindenkori 50—100
frtos segélyei helyett nagyobb összegű
tőkeképző segélyeket kell adni, hogy 32
év alatt lV2°/o-kal a szegény egyházaknál
megfelelő tőke képződjék, míg a 31/3°/o
még most mindjárt a mindennapi szükségeket enyhítse, vagy egyenesen fedezze.
Az önálló helyekre prófétai és misszionáriusi lelkű papság k e l l : meg kell tehát
csinálni a kolozsvári tudomány-egyetem
mellett a papnevelő fakultást, ennek alapokat gyűjteni, ezt az új igényeknek megfelelőleg berendezni. De ezt a fakultást
hiában állítja fel, ha a fiatalságnak nyomorultul fizetett papságra van csak kilátása,
ha nincs önmaga számára nyugdíj-,
özvegyének, árvájának megélhetést nyújtó
gyámintézet s árva gyermekének menhelyül szolgáló szeretetház, így készíti
aztán elő a lelkészi fizetések kiegészítését,
csinálja meg a lelkész-özvegyek, árvák
országos gyámintézetének tervezetét az
Egyetemes Konvent számára és építi meg
Kolozsvárt a Szeretetházat. Minden alkotás egy szempontból és minden alkotás
egy czélt szolgál. A gondolatok, a tervek
nagyszabásúak. A czél eszményi. Az eszközök idomulnak, a meddig idomíthatok;
csak a végén merevedtek meg, a mikor
annak a nagy szuggerálónak, a ki még a
holt anyagba is életet tudott varázsolni,
a kezei meggyengültek és merész látásait
az őt mindenfelülről körülvevő kétely hideg
szele szétfújta.
„Nem tagadom,"
monda saját maga

SZÁSZ DOMOKOS

utolsó püspök, jelenteseben,
- hogy az
egyhazi kormányzás hagyományos elveivel
tam ; új nyomokat igyekeztem verni
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is arra kényszeríteni, hogy vesszőm érintésere fakadjanak azokból üdítő cseppek «
Hű és tökéletes rajz. Mutatja hogy
'

Szász Domokos

anyaszentegyházunk javára, új meg új jővédelmi forrásokat nyitni és szerettem volna
a mi kicsiny Erdélyünknek még bérczeit
Ai E. M. E. Kmlékkönyva

mennyire tisztában volt czéljaival és milyen
öntudatosan töri azok megvalósítására.
Négy, m i n t a kit nem az események ra27
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gadnak, de a ki maga szab irányt a történeteknek is.
Nincs az a fanatikus hívő, a melyik
jobban meg legyen győződve a maga
igazáról, mint a hogyan Szász Domokos
h i n n i tudott eszményeiben is, eszközei
erejében is. És az erős hívő másokat is
fanatizálni tud. Az Isten hitetlen, közömbös
és kedvetlen embereket nem használ fel
soha semmire. Tenni és alkotni csak az
alatt a feltétel alatt lehet, ha megvagyunk arról győződve, hogy az az ügy,
a melyet s z o l g á l u n k az Istentől bízatott
ránk, a mint Tofaeus mondta: „Amely

véget te benned feltött, azt akarja te általad végben vinni." A nagyság attól függ,
ha meglátjuk-e azt a „véget," a melyet
az Úr bennünk „feltött" és azt végbe
visszük-e ?
A töltés-építés munkáját igazán és
erővel majd megint csak az folytathatja,
a ki fajának is, egyházának is felséges
missziójában azzal a szent meggyőződéssel
hisz s faján is, egyházán is azzal a rajongó
lelkesedéssel csügg és a mind a kettőért
való munkát azzal a csodálatos szellemi
és fizikai erővel végzi, mint Szász Domokos.
Dr. Kenessey Béla

Dr. gróf Kuún Géza.
(1837—1905)

R

ITKÁN lehet az átöröklés és a milieu A mi korunkban három fia örökítette meg neperdöntő bizonyosságát jobban látni, vét a tudomány, irodalom és kultúrpolitika
mint abban az életpályában, mely most terén. Mint a könyvforgatók mondták,
íróasztalunkon kiteríti adatait. Kuún Géza kitűnő emberek voltak ; a tömeg könnyű
külsőségekben annyira egyszerű, belső szö- hite szerint különködők. Az erdélyi főúri
veteibenannyira összetett életfutása minden világ egykori hagyományai: könyvszeretet,
részletében determinált; egy kis erőszakkal írói szenvedély, amateurködés, polihisznem is a saját magáénak, hanem körök, torság besütötték bélyegeiket Kuún Géza
rétegek, hagyományok leszűrésének lehetne szülői és rokonai leikébe. Atyjától örömondani. A l i g volt egyén, majdnem egészen költe bámulatos nyelvérzékét; anyja vérén
képviselő. Nagyon kevés köze volt a realitá- át beléje ömlött Pécsi Simon és a Gyulaisokhoz ; úgyszólván teljesen elvonatkozott grófok írói készsége. Nagyanyjáról a Kaegy öröklött és megszabott hivatásba s az zinczy, anyjáról a Döbrentei-kultusz száléletfentartás közönséges jelenségein túl va- lott rá örökségül. Nagy hatással volt ifjúlóban egy megelevenedett hagyomány ösz- korára nagybátyja, Gyulai Lajos gróf, ki mint
szegezésének látszott. Meleg, őszinte né- naplóíró, gyűjtő és irodalombarát kedves és
zésű gyermek maradt óriási tudomány bir- súlyos nevetszerzett. KuúnGézaotthonában
tokában is, ki az emberekből nem tudott tehát melegen ápolták a művelődés érdekeit.
mást meglátni, mint kulturális tartalmukat, Kitűnő neveltetés és példa vette körül.Schönaz életből egyebet, mint művelődési akcziók geistok között élt. Nyelveket tanult és iroanyagát. A kastély neki könyvesházat és dalmi játékai voltak, olvasásra, önképzésre
írószobát jelentett, a föld régi világok szokott és folytonosan hallott az erdélyi világ
eszközeinek temetkezési helyét, melyre bő művelődési harczairól. Rokonai korán
igazán talál a „Feltámadunk" felírat, a bevonták az egyesületek életébe. Sokat látta
református vallás a könyvek-könyvének későbbi kastélyában, Marosnémetin a
hitét, a külföld műkincseket és kódexeket, Gyulai grófok gyűjtötte római emlékeket
ismerősei és barátai tudósokat és tanárokat, és muzeális érzékének állandó fujtaaz iskola művelődési műhelyt, Hunyad- tója volt az eleven emlékeztető: az,
vármegye, Erdély, Emke mindezeket össze- hogy nagybátyja elvitte egykor az Erfoglalva még külön nyelvi problémát is. délyi Múzeum megnyitására. A reformVérében, idegeiben, neveltetésében mind- korszak óriási vajúdása és a szabadságezt magával hozta. Csakugyan élete nem harcz epikai eseményei mélyen hatottak
egyéb, mint kész podgyászának fáradhatat- ifjú lelkére, melyben a főúri természet
minden kifinomultsága: kitenyésztett halan ki- és berakása.
gyomány,
magyar naczionalizmus és erA család, melyből származott, nevén
délyi lokálpatriotizmus mellett hatalmasan
hosszú századok patináját hordta és jeles
lobogott
a vallásosság, biblián nyugovó
embereket,különczöketbőven ajándékozott.
27*
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valóságos palesztinai bőségben. Pesti fel ne kereste volna Itáliát. A tudomány
tanulmányaira már úgy ment, mint Ka- mágnásait mindenütt megtalálta, mialatt
zinczy követője, mint rajongó m u n k á s - lassan ő is az elsők közé emelkedett.
jelöltje az erdélyi és magyar k u l t u r á l i s Nagyon sok magyar és k ü l f ö l d i kulturharczoknak, mint a keleti nyelvek, a klasz- előkelőséggel kötött barátságot és ő, a ki
szikus ókor, a régészet, ethnografia, val'ás- tudott meggyőződéssel áldozni a főúri
történet, polihisztorság szomjazója, mint exkluzivitás oltárán és öntudatosan hormuzeális érzékű, nagy lelkesedésű hagyó- dozta czírneit, rangjait, éppen oly fentartás
mány-konzerváló. A család, a megújhodó és tartalék nélkül s i m u l t bele a tudomány
irodalom, környezete, Erdély és Hunyad- köztársaságába is.
vármegye készen
adta át gyermekét
A férfiú Kuún Géza mint tudós és író
Pestnek és a mi ezután következik élete lépett ki a magyar életbe, a hol egészen
előre nyúló, nagyobbodó telkén, mi sem soha sem volt jelen. Nem gazda, nem
egyéb, mint a korán lerakott alapokon a politikus, nem á l l a m f é r f i ú lett,^! pedig a
kész tervek hűséges megtartásával az emekiegyezés! korszakot követő időkben, mint
letek kiépítése és berendezése. Hiába jöt- erdélyi f ő ú r nagyobb tudás és különösebb
tek a friss idők új szellemmel, véres vívó- iayekezet nélkül j u t h a t o t t volna az emberi
dásokkal : Kuún Géza maradt.a minek f e l - hiúságama külső díszeihez, a mikhez később
mint író titulusa daczára is csak kemény
serdült.
1855-től kezdve folytatjaegyetemitanul- m u n k á v a l n y ú l h a t o t t . A magyar élet sivamányait és mintha kenyérkeresetre volna tag mezőinek vágott, azokon az utakon,
utalva a régi idők jóvoltából kellőleg biz- melyeken ma sincsen különösebb parádé
tosított főúri ivadék, oly plebejus szor- és értékesebb elismerés. Kuún Géza élegalommal tanul és dolgozik. Halder Kon- tének eseményei ezután is csak értekezérád, Kiss Ferencz, Reisinger János, Télfy sek, könyvek, közgyűlések, tudósok látoIván, H u n f a l v y Pál, Ballagi Mór, Göttingá- gatása és fogadása, utazások, iskolai vizsban pedig Ewald voltak mesterei a klasz- gálatok.
szikus, összehasonlító és sémi nyelvészet,
Marosnémeti kis kastélya, nagy könyvtára
a régészet és történelem terén. Mindegyik és régiségekben gazdag kertje volt e szürke,
tanára a maga tudományának akarta elcsá- de forró életnek középpontja. Itt tanul,
bítani. Egyiket sem tudta kiválasztani, hát innét tanít első sorban az utolsó erdélyi,
valamennyit választotta. Már i f j ú k o r á b a n főúr-polihisztor. Már húsz éves korában
kihasználta születési előnyeit másfajta ta- megkezdett orientalista t a n u l m á n y a i itt
nulási eszközök megszerzésére. A kék vér és szaporodnak fel germán termékenységgel.
vagyon megnyit minden kilincset és orszá- Életének ny,omozói a b i b l i a , tanárai és az
got, bennünk a legjobb iskolát, az új és régi erdélyi sémi nyelvészek hatásából szűrik
életet, Kuún Géza szenvedélyesen kereste ki e nemű munkásságának okait. Kétségazoknak a társaságát, a kiktől tanulni lehe- telen, hogy b i b l i k u s szenvedélylyel mélyedt
tett s a területeket, a hol a régi és új el a kelet nyelvei és emlékei között. Egy
kultúrák halmozták fel kincseiket. Kevés halom értekezésben fejtegette a sémi névember mozgott annyira az emberek között» idomot, számviszonyt, a régi és arab nyelv
mint ő és nem m ú l t el esztendő, hogy a különbségeit, az asszír szavak rokonságát,
Kiss Ferencz és Szilády Áron társaságá- közbe egy-egy epigrafikus kérdést is megban tett első nagy európai utazások után érintve, mint a Cyprus szigeten talált főni-

DR. GRÓF KUÚN GÉZA

ciai feliratokat, a Mesakő szövegét, sőt kiterjeszkedik az árja-sémi kapcsolat vitájára
bliai időszámításra is. Ebből a talajöl, mikor mind nagyobbszenvedélylyel hal-

zatai. Egy könyvtárra megy számuk Az
agathirsisek, germánok, kínaiak vallásáról
a manichaesukról, katharosokról, a zsidó
pogányságról, az imádság történetéről épp

űróf K u u n Géza

mozza fel a fellendült magyar ethnografikus tudomány a maga és a külföld
termelését és K u ú n Géza is lelkes kezekkel turkál közöttük, sarjadnak a későbbi
időkben a vallástudományt illető dolgo-
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oly buzgalommal ír, mint a brodnikokról,
Erdélyről a néprajzzal kapcsolatban, a
mondáról és történetről, a kincsásókról és
bányászokról. Sem az anyag kiválasztásában, sem a feldolgozásban nem úttörő, de a
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gyűjtés teljessége és az aprólékos elemzés gondosságában elsőrangú. Az egyetemről hozott kritikai érzék, szövegfejtés
és összehasonlítás mestere. Sok ágazatú
tudása a minden irányban való vizsgálatra
ösztönzi. A nagy szorgalom és pedanteria
kölcsönzi neki az eszközöket, melyeket a
zsenik készen hoznak magukkal és így
képes elég magas és tág szempontok megtalálására. Az idő más térre is elvezérli. Mikor
a magyar nyelv és faj eredetének kérdése
mind hatalmasabb h u l l á m o k a t vet tudományos irodalmunkban, Kuún Géza figyelme egyre erősebben a déloroszországi
népországokra szegződik és az ural-altáji
f i l o l ó g i á r a árasztja minden munkaerejét.
Mint nyelvész, ethnografus és történetíró gazdag sokoldalúsággal halmozza fel
kisebb-nagyobb értekezéseit. A volgai bolgárok nyelve és a bessenyő népnév épp
úgy tolla alá kerül, mint Ázsia és KeletEurópa általános ethnografiája vagy a
kunok nyelve és nemzetisége. E kérdéseknek taglalgatása újabb és erősebb kapcsolatba hozza őt a külföldi tudománynyal,
mely érdekkel szemlélte a magyar irodalom
turáni anyagát. Eddig tanulásért, most
már tanításért j á r t utaztában és írásaiban a külföldre. Nagy nyelvismeretével
könnyen vehette igénybe a k ü l f ö l d vendégszeretetét. A német, olasz, franczia folyóiratokban önálló értekezéseket jelentet
meg, sűrűn ismerteti Vámbéry, Budenz
és mások munkásságát és informál Magyarország néprajzi viszonyairól. Fárasztó e
nemű munkásságának már puszta felsorolása is, melyekben a nyelvész mellett
egyenrangúan lép ki Kuún Géza, mint a
a magyar ethnografiai munkásság vezére.
A turáni térről származik két nagyobb
szabású munkája. A mi nevét - európai
hírűvé tette, a nagy előtanulmányok után
kiadott, majd újabb kiegészítésekkel követett Codex Cumanicusa volt. Latin nyelvű

munkája gondos elemzéssel vizsgálja a
Petrarca-kódex történetét, anyagát és a
lelkiismeretes szorgalom gyümölcseként a
mai napig nélkülözhetetlen tisztázását
n y ú j t j a a kun-nyelv e fenmaradt emlékének és lényegének. A turkológiának
egyik orma ez a mű, melynek jelentőségét
csak a Relationum Hungarorum m ú l j a
felül. A sémi kelet és turáni kelet nyelvi,
néprajzi, régészeti, történeti átölelése után
Kuún Géza szükségszerűen megpihent a
magyar őstörténet problémáján. A mit
tett, mindig egészen tette. Most azonban
önmagát is túlérni igyekezett. Megható az
a jellegezhetetlen odaadás, melylyel a magyar nép útvonalairól, az állomások környezetéről, az ősmagyarságról fennmaradt
minden adatot összehordott, szétbonczolt
és összehasonlított. A két kötetes munkában minden gombostű, minden törmelék
megvan, melynek köze volt a magyarsághoz és ha ítéletei múlandók is benne,
tárgyi része mindig mellőzhetetlen marad.
Ezért a munkáért küldte őt tulajdonképpen
az életbe
mert mindennek küldetése
van a világon
- a nagy törvényszerűség. Ez küzdelmeinek koronája, melybe
utóbb még néhány ékkövet helyezett: kútfőt a n u l m á n y a i t (Gurdezi) és tibeti jegyzeteit.
Mint író és tudós K u ú n Géza nem
tartozik a nagy feltalálók közé. Szelleme
nem tud óriási távlatokat összefogni, nagy
egységeket felbontani, m i l l i ó részletet hirtelen egységbe tömöríteni. Nem lát hatalmas újszerűségeket, melyek nagygyá bővítik a gondolat vagy kifejezés birodalmát.
ó csendes, szorgalmas, verejtékező búvár,
ki a késznek fog, hogy gondosan összeszedje vagy lelkiismeretesen mikroszkóp
alá helyezze. Még csak nem is felkereső.
Új kódex',felfedezése nem fűződik nevéhez.
A mihez mindenki h o z z á j u t h a t , azt szedi
össze hangyaszorgalommal és mérlegeli
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gondosan, beczézve. A részletek embere ; melyek közül több a külföldi czelebritások
positiv-hajlamú, ki aggodalmas ítéletei- tudományos diadalát hirdette vagy elkölben. A mohó tanulás és szerető közlés tözését gyászolta, pl. gr. Angelo de Guberfanatikusa, a nagy tudás és gazdag sok- natis, Dóra D'Istria, Amari Mihályról.
oldalúság ritka képviselője. Stilisztikai De egy kis múzeum is volt Marosnémeti.
drágaságokat az olyan embernél, ki a Gazdag emlékkönyv őrizte meg a látogatisztázások, megállapítások, összehason- tók nevét. Becses kézírat, gyászjelentés,
lítások tarlóját járja és ki mezzofantiként levél, hírlapgyűjtemény halmozódott fel az
rengeteg nyelvadalékkal küzd folytonosan, utazások emlékei mellett. A könyvtár és
hiába is várnánk. Kuún Géza stílusa és a kert régiséggyűjteménye ritka és gazművészete igénytelen, tudománya rendező dag volt.
és részletező. Jelentősége irodalmi munA kis oláh falúból kerekedett fel külkásságának rendkívüli bőségében, propa- földi útjaira és ment el minden esztendőgativ és nemzetoktató voltában, továbbá ben a fővárosba, hogy a tudományos élet
bizonyos önfeláldozó jellegében rejlik. vezérletébőr részét kivegye. Tudományos
Oly tudományágakat is művelt, melyek a tagságainak és tisztségeinek se szeri, se
nagy tömegek érdeklődését nem kapják száma. Komoly meggyőződéssel csüggött
meg, korszakos műveit latinul adta ki és az Akadémián, melynek egyik legbuzgóbb
nagy nyelvismeretét sokszor a kifelé és tagja és alelnöke volt, a Néprajzi Társabefelé való ismertetésekre tékozolta. De ságon, melynek elnöke volt. De bármilyen
az is bizonyos, hogy kevés ember adott erős tudattal merült el a kultur-világpololy fényes jelentőséget a tudomány bol- gárság és az egyetemes magyar tudomádogságainak, mint ő és kevesen tudták a nyos élet forgalmában, szive és elméje
magyar tudás értékeit az általános emberi minden paránya első sorban Erdélyhez
kincsesházban oly szerencsévei elhelyezni. és Hunyad vármegyéhez fűzte. Ide gonSzemélyisegében volt a tulajdonképpeni dolt öntudata első perczétől az utolsóig.
nagyság. Nemcsak a teremtés csodatételén, Legkedvesebb elnökségei az Erdélyi Irohanem a meredeken való lassú felkúszás- dalmi Társaságban és a Hunyadmegyei
ban is adva van a kiválóság. Ha valaki, Történelmi és Régészeti Társulatban volúgy Kuún Géza bizonyosság erre. És tak. Az erdélyi és a dévai múzeumra hagyta
csakugyan a zseni irtózatos nagy jelei gyűjteményeit. Gazdagon látta el közlen é l k ü l , de a szorgalmas tehetség szüntelen ményekkel az Erdélyi Múzeum és Keművességével Marosnémetiben lassan igazi resztyén Magvető hasábjait. Az élettől
renaissance nagysággá fejlődött. Sok külföldi való bucsuzása az előbbiben folyt le
híresség kereste fel a kis falúban és találko- Gyulai Lajos naplóanyagának közreadázóra ment oda minden neves magyar tudós. sával és a „Gyermekéveim" cziklussal,
Sőt ismételten külföldi nagy kirándulások az utóbbiban végső műve jelent meg
czélpontja lett. A kis kastélyban valóságos halála után : „Az összehasonlító módszer a
vallástudományban." Erős ereklye érzéke
akadémia volt olykor. Az ókor és a ma
világnyelvei hangzottak, tudományos kér- sugallta, hogy az erdely, tudományos mozdések érlelődtek Ide jöttek nagy heka- galmak nehéz törtenete ,s az ,fjabb korszak
tombéra a hazai és külföldi tudós társa- friss emlékeztetőül állandóan szem ele
ságok megtisztelő okiratai. És hol ide, hol tárta, így születtek meg e nemű dolgozata,:
cd! ment ismét egy-egy tudós értekezés, „Visszapillantások az Erdély, Múzeum
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megalapítására", „Erdélyi tudományos igyekezetek", „A Hunyadmegyei történelmi és
régészeti társulat elő/menyei és elődjei."
Sokat foglalkozott az erdélyi emberek
pályafutásával : Körösi Csorna Sándor,
Böló'ni Farkas Sándor, az Erdélyben járt
Kazinczy, Döbrentei és a nagy Wesselényi
életének ismeretét gazdagítja. Nég az
erdélyi német irodalomnak is juttat. Buzgó
elnöke és főgondnoka az erdélyi református egyháznak, melynek gyűléseit mindig tudományos jellegű beszédekkel nyitja
meg. Ő alapította meg tulajdonképpen a
hunyadmegyei társulatot és múzeumot.
Közgyűléseit ünnepekké avatta elnöki beszédeivel, megannyi értekezéssel. Ilyenkor
akárhányszor a külföldi és hazai tudósok
valóságos kongresszusa volt Déván, majd
Marosnémetiben és a két hely munkásai,
gyűjteményei az európai fórumon megemlékezéshez jutottak. A dévai iskolák
évzáró vizsgáit is szorgalmasan felkereste
és a tanítók, tanárok úgy jártak ki hozzá,
kastélyába, mint meghitt munkatárshoz.
Röviden szólva, egy halk hangú, de mély
hatású lelkesedő és lelkesítő volt, mindenütt jelen, a hol kulturális hatásokat kaphatott és adhatott. És ha Hunyadvármegye,
az Emke kívánta munkáját, akkor is megfelelt emberül. Csakugyan egy második
Körösi Csorna Sándor volt ő, de nem
idegenben : itthon, és nem vándorúton,
hanem íróasztala mellett. Ülőember lévén,
nehezen járt, de szépen járt, nehézkesen,

akadozva beszélt, de csodálatos harmoniájú leiekből. Elete oly szép volt, mint
egy renaissancekori ötvösremek, melyre
viszonozva ontotta tiszta kék sugarát jóságos szeme.
Nem hiszünk hősökben, nem hiszünk
önzetlenségben. A kikerülhetetlen törvényvényszerűség kánonának hitvallója vagyunk, ki a parancs szerint mindent
úgy néz, a mint van. De ha hinnénk
az önzetlen munka hősiségében, Kuún
Gézában keresnők mintáját. Az ő determinánsai oly ragyogó szépséget és mézízű jóságot raktak össze, hogy életét a
véges és materiális utakról majdnem felemelkedni látjuk. Még előttünk ül a marosnémeti dohányzó nagy barna bőrszékében keresztberakott lábakkal és szivarja
füstjén végig nézve a falak képgalleriáját,
beszél lassan, küzködve, mindennapos dolgokról jókedvűen. Finom, kövér exczellencziás főúr mindennapos egyszerűségben,
íehát semmi különösség az első látszatra.
És mégis az a hitünk, hogy ez a nagy tudós,
ki itt van előttünk emberi mivoltában,
nem a ma gyermeke és nem a tülekedő
élet embere; valamelyik szellem a jóság
balzsamával kidörzsölte belőle a nagy
emberi fogyatkozásokat. Tiszta és jó, az
emberek és világ igazi reális ismerete
nélkül. Még mennyire meg fogja az idő
ezt a kedves csalódást, ezt a fehér képet
is tisztítani ? !
űr. Krenner Miklós

Szamosi János.
(1840—1909)
OLOZSVÁR hű fia méltó részt kivan e korában elvesztvén, édes anyja szerető
város szellemi emelkedésének érde- gondja alatt kitűnő eredménnyel végezte
méből. Élete 70 esztendejéből csak mint- iskoláit. Nevelő nagyatyja, Burián Pál,
egy tizenötöt töla klasszikus műtött távol e városveltségű hazafias
tól, azt az időt,
könyv-kereskedő,
mely alatt Bécsl
korán felköltötte
ben egyetemi tabenne a latin
n u l m á n y a i t véremekírók iránti
szeretetet. Nagy
gezte és Budán
hatással volt reá
gimnáziumi tanár
Horváti) Pius, a
volt. Egész élete
vallástan, földés működése pélrajz és történedája az önzetlen
lem
hazafias takötelességteljesínáras Finály Hentésnek, a maga
rik, a latin nyelv
erején fölemelkeés matézis tanára,
dett becsületes,
ki Horatius ódáinemes ambicziónak
magyarázatának s a pihenést
val
elhatározó
benem ismerő munfolyással volt az
kásságnak. Azok
ideálisan
gondolközött a társasákozóifjúfogékony
gok között, melelkére. Csaknem
lyeknek munkájágyermekkorától
ban részt vett,
kezdve a tanári
főleg az Erdélyi
pálya
lebegett
M ú z e u m - Egylet
előtte, mint elémondhatta őt marendő czél. Mint
gáénak, melynek
VIII. osztályos taalapításától kezdSzamosi János
nuló egy írott ívre
ve tagja, 1898-tól
terjedő naplót írt,
alelnöke, 1887-től
kezdve bölcsészet-, nyelv- és történet- melyből igazán megható képe sugárzik
felénk a nemes ambiczióval telt, ideális
tudományi szakosztályának elnöke volt.
törekvésű,
érett gondolkodású és lelke
Szamosi János atyját első gimnazista
28
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mélyéig vallásos ifjúnak. S valóban mintha
csak az isteni gondviselés kiszámíthatatlan intézkedéseinek köszönhette volna,
hogy élete kitűzött czélját elérhette. Nagy
befolyással volt mindjárt további fejlődésére, hogy mint VIII. oszt. tanuló gr. Béldi
Dénes mellé került tanítónak. Gyakrabban
látogathatta a színházat, melyért rajongott.
Az érettségi vizsgálatot kitűnő sikerrel
m e g á l l v á n , a bécsi egyetemre vágyakozott, hogy ott a filológiát tanulhassa.
Ezt a merész vágyát egy gondviselésszerű
véletlenség valósította meg. Nevelő nagyatyjának boltjában, hol a könyveket és
képeket bújta, magára vonta Folliot de
Crenneville Ferencz gróf a k k o r i divizionárius, a későbbi főkamarás f i g y e l m é t ,
ki az ifjú ügyes rajzait látván, XV—XVII.
századbeli nyomdászok czímereit és jelvényeit másoltatta vele t o l l r a j z b a n és a
bécsi egyetemen egy 200 forintos ösztöndíjat eszközölt ki számára. Erre támaszkodva, 1858 őszén anyjával és nagyanyjával együtt Bécsbe költözött. De abból a
kis összegből és anyja m ű v i r á g j a i n a k eladásából nem tudtak volna ott megélni.
Már-már el kellett magukat szánni a hazatérésre, mikor levelet kaptak Zágrábból
gróf Crennevilletől, hogy nemsokára Bécsben lesz és Jánost elvárja. Mikor aztán
értesült a család helyzetéről, maga vitte
el János folyamodványát gróf Thun Leó
miniszterhez s még 315 forintot eszközölt ki számára. Megélhetésük biztosítva
volt s az ifjú kettőzött buzgalommal láthatott szaktanulmányaihoz Bonitz, Hoffmann és Vahlen vezetése alatt s annyira
megnyerte tanárainak bizalmát és jó véleményét, hogy Ausztriában való alkalmazással kecsegtették. Az ifjú „Mayer" azonban nem volt erre kapható. Mikor itthon
a német és cseh tanárok helyén magyar
tanárokra volt szükség, pályázatát a budai
gimnáziumnál megürült állásra adta be s azt

szerencsésen el is nyerte : előbb mint póttanár, majd helyettes, végre sikeres tanárvizsgálat után mint rendes tanár működött az 1872. év októberéig s már ez idő
alatt lankadatlan buzgalmat fejtett ki nemcsak hivatása betöltésében, hanem a közjóra irányuló soknemű tevékenységben is.
Rendezte és kezelte a gimnázium könyvtárát, szervezte az önképző-kört és a
segélyző egyesületet s nagy érdemeket
szerzett a budai gimnázium megmagyarosításában. Tevékenysége kiterjedt az
egész magyar tanügyre, melynek területe
nagyrészt műveletlen volt, ugaron hevert
vagy burjántól volt fölverve. A nemzet
első napszámosai közt, kik ezt a talajt
verejtékes m u n k á v a l a termékeny gyümölcsözésre előkészítették, tisztelet és hála
i l l e t i meg Mayer, 1864 óta Szamosi Jánost.
Munkás és lelkes tagja, egyik alapítója
volt az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek s közlönyét öt éven keresztül
szerkesztette. Nagy része volt a filológiai
társaság megalakításában is. Az egyetemen
a görög irodalomtörténetből (1870) nyert
magántanári képesítést. A következő évben Pauler miniszter Németországba k ü l dötte a f i l o l ó g i a i szemináriumok és a klaszszika fillológiai oktatásügy t a n u l m á n y o zása czéljából.
E sokoldalú tevékenységnek elismerése
volt az újonnan alapított kolozsvári Ferencz
József tudomány-egyetem egyik klasszika
f i l o l ó g i a i tanszékére való k i r á l y i kinevezés
1872 szeptember 29-én. A másik f i l o l ó g i a i
tanszéket Hóman Ottó nyerte el. Az i f j ú
egyetem filozófiai karán kilencz társával
együtt ismét az alapok lerakásának, a
szervezésnek nagy m u n k á j a jutott Szamosi
Jánosnak osztályrészül. Ehhez járult a
tanárképző-intézet igazgatása s az országos
tanárvizsgáló bizottsági elnökség. A filozófiai kar két ízben választotta dékánjává
s tiszteletbeli doktori czímmel tüntette ki.
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1886-ban pedig az egyetem rektori mél- tat a magyar egyetemek czéltudatos fejtóságát nyerte el. Ezenkívül Kolozsvár lesztésének szükségére s különösen a
társadalmi életében is nem szűnő tevé- kolozsvári egyetemnek kellő fölszerelését
kenységet fejtett ki. Egy időben elnöke is sürgeti. Az Egyetemes Philologiai Közlönyvolt a szabadelvű pártnak, hosszú időn át ben kimutatja az indoeurópai nominativus
tagja a színügyi bizottságnak, kültagja az eset-voltát. Ide tartoznak szaktudományi
Országos Közoktatásügyi Tanácsnak, mely- munkákról írt beható bírálatai is. Két
nek megbízásából szívesen tett hivatalos nagyobb munkának tervével és előkészílátogatásokat egyes középiskolákban kivált tésével is foglakozott; sajnos, sok irányú
a klasszikus nyelvek tanításának figyelem- elfoglaltsága s bizonyos mostoha viszonyok
mel kisérése végett.
(kivált a központtól való távolság) nem
így rendkívüli tevékenység mellett je- adtak időt ezeknek befejezésére. Az egyik
lentős irodalmi munkásságot is tudott Demosthenes politikai beszédeinek fordíkifejteni. Szaktudományát elvszerű tuda- tása bevezetésekkel és jegyzetekkel; a
tossággal három irányban művelte. Látva másik a Klasszika filológia története Róazt, hogy a klasszika filológiát az idétt zánkban. E nagyszabású munkához 1861
tisztán szaktudományi szempontból iro- óta folytonosan gyűjtötte az adatokat. A
d a l m i l a g művelni korai, mert nem volna budai főgimnázium könyvtárának rendealkalmas közönsége, igyekezett először zése alkalmával villant meg agyában az
magyar szellemű s a tudomány színvona- a gondolat, milyen jó és szükséges segédlán álló tankönyvekről gondoskodni. Ide eszköze volna minden magyar filológustartoznak latin és görög nyelvtanai, jegy- nak, ha könyvészeti pontossággal egybe
zetes kiadásai. Másodszor népszerű, de volna állítva mindaz, a mi a klasszika
azért szakszerű tanulmányon alapuló dol- filológia tág mezején Magyarországban
gozatokkal iparkodott a nagy közönségben vagy magyaroktól akár külföldön is mega klasszikus népek k u l t ú r á j a iránt rokon- jelent. Akkor még nem sejtette, hogy az
szenvet és érdeklődést kelteni. Ismertette adatok oly nagy halmazzá fognak nőni
a görög tragikusokat, Sophokles és Euri- kutatása közben, így aztán nem elégedett
pides női jellemeit, Medeának világiroda- meg pusztán könyvészeti adatokkal, hanem
lombeli szerepét s lelkesen méltatta a pragmatikus összefüggésben kutatta a kosokáig félreértett és jogtalanul kisebbített ronként mutatkozó emelkedés vagy sülyeEuripidest. Felfedezésekkel nem dicseked- dés okait s elhatározta, hogy beható és
hetnek e dolgozatok, de dicséretűkre válik alapos kritikai történetét megírja. Már
a tárgy egyes megvilágítása, a józan kri- tizenhárom éven át folytatta az anyagtika idegen vélemények megrostálásában gyűjtés fárasztó munkáját, nem sajnálva
időt, pénzt és fáradságot, mikor, mint egy
és az előadás tetszetős formája.
derült
égből való villámcsapás zavarta fel
Harmadik, szorosan vett szaktudományi
irányú működéséhez tartoznak azok a nyugodt munkásságából 1874 januárius
dolgozatok, melyekben a közoktatás és havában annak a híre, hogy Bartal Antal
felsőbb oktatás egyes kérdéseit tárgyalja. „A klasszika filológiának és az összehaRektori beszédjében a középiskolai tanárok sonlító árja nyelvtudománynak mivelése
képzését, egy korábbi dolgozatában az hazánkban" czímű dolgozatával foglalt
ausztriai egyetemeknek tíz év alatt (1868— széket az Akadémiában. Szamosi, ha már
1877) történt haladását ismerteti s rámu- elsőbbsége oda volt, legalább egyidejűsé28*
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gét akarta igazolni s az Erdélyi Múzeum
2., 4. és 5. számában nagyobb mutatványt
közölt munkájából, fölkérve az érdeklődőket, szíveskedjenek a tudomány érdekében
őt az esetleges hiányokra figyelmeztetni.
A Bartal-féle munka megjelenése nem
lankasztotta kedvét, mert egyrészt látta,
hogy az a teljesség szempontjából sok
helyreigazításra szorul, másrészt az ő terve
más természetű, nagyobb konczepcziójú
volt s a Bartal Antal tájékoztató bevezetése helyett terjedelmes és beható pragmatikai és kritikai történelmet szándékozott
nyújtani. Ezért mindjárt 1875-ben augusztus 6-án, a Philológiai Társaság nagygyűlésén bemutatta műve tervrajzát s rámutatott
arra, hogy tervezett művét a Bartal-féle
munka megjelenése, melynek különben
sok adatot köszön
• egyáltalában nem
teszi fölöslegessé. Nem is szűnt meg foglalkozni munkája folytatásával, tárgyáról
egyetemi kollégiumot is tartott s az Erdélyi Múzeumban egy kidolgozott részletet tett közzé ily czímen : Sophokles a
magyar irodalomban. Sajnos, egyrészt irodalmi viszonyaink, melyek efféle munka
megjelenését inkább gátolják, mint előmozdítják, másrészt — mint maga mondja
az „irodai teendők" nem engedték,
hogy a nagy munka elkészüljön. A gyűjtött
becses adatok nagy halmaza özvegye
szívességéből, legméltóbb helyén, a klaszszika
filológiai szemináriumban, nem
csak kárba nem vész, hanem a szemináriumi ifjak működésére irányítólag hat.
Azon vagyok, hogy az adatokat felhasználva és kiegészítve valamikor teljes befejezéshez juttassam és akkor ez a munka
maradandó oszlopa legyen Szamosi János
működésének.
A fátum irigysége, mely élete fő tervét
megvalósulni nem engedte, nem keserítette el Szamosi János lelkét. Horatiusától megtanulta a Nil admirarit s tanári

hivatása lelkes teljesítésében, az i f j ú s á g
szolgálatában mindig vigaszt és enyhülést
talált. Mint gimnáziumi tanulót is az a
vágy lelkesítette, hogy jó tanár legyen.
Élete végén is azt vallotta, hogy ha újra
kezdhetné életét, nem választana más
hivatást. Nem ismerte el a Quem di odere
jogosultságát, de tudta, hogy a jó tanár
ép úgy, mint a poéta •. non fit, séd nascitur.
Az ifjúság neki, a mindkét házasságában
gyermektelennek, úgyszólván családja kiegészítő része volt. Mert bár mindenkivel
szemben szíves, előzékeny, a szó igaz
értelmében humánus, de az ifjúságnak
igazi atyja, barátja volt. így a tanár nem
vált el benne az embertől. Azért volt jó
tanár, mert jó ember volt, nemcsak az
ész, hanem még sokkal inkább a szív embere. Ezért nem tudott szigorú lenni, ezért
volt engedékeny és elnéző a vizsgálatokon
is : „buktatni" nagyon nehezére esett. De
nehezére esett az is, ha azokat, a kik
teljes bizalommal tőle várták üdvüket,
betegség vagy más egyéb akadály miatt
nem maga vizsgálhatta, vagy ha vizsgálatukon nem elnökölhetett. Ezért, ha gyengélkedése otthon marasztotta, saját lakásán
's nem egyszer megtartotta a vizsgálatot
s halála (1909 április 27.) előtt egy pár
nappal ágyban fekve is elvégezte a vizsgálói tisztet.
Az ifjúság m i n d i g hálás volt az ő szerető
atyja iránt s háláját és szeretetét fényesen
tanúsította azon az ünnepen, melyet 1897
okt. 19-ikén rendezett a f i l o z ó f i a i és math.
term. tud. kar 25 év óta működő tanárainak tiszteletére. Az ünnepeltek nevében
éppen Szamosi válaszolt az ifjúság szónokának, Imre Sándornak lelkes üdvözletére«
Ő az ifjúság részéről jött ünneplésben
a szeretet megnyilvánulását látta s erre
nézve így nyilatkozott: „A tanárok és
tanítványok közötti viszony az én nézetem
szerint közvetlenül a szülők és gyermekek
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közötti viszony után következik s azt sem
önzetlenség, sem nemesség tekintetében
más viszony felül nem múlja. Ha valakire, a tanárra nézve állanak a nemzetek
nagy apostolának szavai: „Ha angyalok
nyelvén szólanék is és szeretet nincs
bennem, olyan vagyok, mint a zengő érez
és a pengő czimbalom." Aki tanítványait
szeretni nem tudja, az ne legyen t a n á r ! "
. . . .„Tanárra nézve a legfényesebb elismerés, ha megértik. Önök, Uraim, minket
megértettek; megértettek nemcsak a tudomány tételeinek és problémáinak fejtegetésénél, hanem megértettek a humanizmus
szellemének terjesztésénél s éppen ezért
fogadják hálás köszönetünket e szép ünnepélyért."
Az elismerést a legmagasabb helyről is
megkapta Szamosi János, midőn a Felség
kegye udvari tanácsosi czímmel tüntette ki.
Jól esett szivének a kitüntetés, mert
corona civica-nak tekintette, melylyel az
ország királya Kolozsvár egyszerű fiát a
közjó szolgálatában töltött élet szakadatlan
munkájáért feldíszítette; de nem vált be
rajta az a közmondás: fronores mutant
mores. Ő szerény és igénytelen maradt,
a m i l y e n mindig volt s lelke mély vallásosságával bizonyára nem egyszer elmondta
Toldival, ha megfutott életpályája sikereire gondolt:
„De nem köszönöm azt magam erejének^,
Köszönöm az Isten gazdag kegyelmének."
A régiektől örökölt életbölcselettel,
a szélsőségek kerülésével szépen öszsze tudta egyeztetni a keresztény világnézetet, a nemes optimizmust. Az élet
csalódásait, csapásait férfiasán fogadta s
mindvégig szeretett élni és dolgozni
mindvégig boldog és derült volt.
Első élettársát, kit hosszas betegeskedése alatt szerető gonddal ápolt, elveszítvén, megadatott neki, hogy élete alkonyat
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egy második, ifjú hitves szerető gondja,
gyöngéd gondoskodása aranyozza meg.
A tíz régi oszlop közül, melyeken egyetemünk filozófiai kara kezdetben nyugodott, az utolsó dőlt ki benne; egy hagyomány távozott vele körünkből testileg, az
újabb magyar tudományosság alapvető
kezdeteinek egyik hagyományos, érdemes
alakja, a ki nem zárkózott tanulmányozó
szobája négy fala közé s nem elégedett
meg azzal, ha a már beavatottakat tanítja
s vezeti a tudomány rejtettebb ösvényein,
hanem a ki összeköttetést keresett az elvont tudomány és a való élet között, a
ki a régiek tanulmányával a jelennek és
a jövőnek tökéletesítésén fáradozott, a ki
a filológiában pótolhatatlan nevelő eszközt látott, melynek művelésével biztosítjuk a művelt nyugattal való szellemi
közösségünket. Az irodalom szeretete, irodalmunk gazdagításának vágya lobogott
az ő keblében akkor is és főleg éppen
akkor, mikor a klasszikus világgal foglalkozott. Ezért mondotta ki a Filológiai
Társaság 1875-iki nagygyűlésén, h o g y :
nevelnünk kell a gimnáziumokban olyan
nemzedéket, mely a klasszikusok tanulmányozása iránt fogékony legyen ; le kell
küzdenünk a régi nyelvek iránt kétségtelenül uralkodó ellenszenvet a tudomány
népszerűsítésével és azzal, t>ogy gondoskodunk a klasszikusok élvezhető műfordításairól; és nevelnünk kell derék, igazi
filológus tanárokat,
Negyvenkilencz évet töltött a tana"
pályán, melynek élete és tevékenysége
legjavát áldozta.
Tanári működésében, az egyetemi életben épp úgy, mint künn a társadalomban,
melynek minden mozgalma iránt érdeklődött, az ellentétek kiegyenlítésének, a
békének és egyetértésnek embere volt. A
horatiusi aurea mediocritas elvét vallotta
mindenben s tudta Sallustiusszal, hogy:
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Concordia parvae rés crescunt . . . A
filozófiai karnak sokáig Nestora volt a szó
igaz értelmében, ki szintén előre és hátra
tekintett, hogy minden a legjobban történjék s ki minden nehéz kérdésben is
megtalálta a megoldás módját. Az egyetem érdeke volt előtte a fő szempont s
az egyetemet nem a tanári testületben,
hanem tanárok és tanítványok egységében
látta. Élete harmonikus, szép élet volt,
nec turpis senecta nec citfyara carens.

Horatiusnak életfilozófiája, kiért már gimnazista korában lelkesedett, végigkísérte
a földi pályán. Egyszerű sorsból, mostoha
viszonyok közt, az isteni gondviselés által,
melyben r e n d ü l e t l e n ü l bízott, elérte a legmagasabb czélt, melyről alig álmodott.
Legyen biztató példája a csüggedezőnek
s legyen hálás elismerés tárgya közöttünk
az ő rokonszenves alakja.
Dr. Csengeri János

Hidvég, Háttérben a Mikó-kastélylyal

III

GRÓF MIKÓ IMRE ÉS A MIKÓK

A hídvégi Mikó család.
ÁROMSZÉK vármegye északnyugati szegletében, a szeszélyesen kanyargó Olt
folyó mellett, feküsznek Erdély történetében félezredéven keresztül szereplő, de
ma már kihalt Mikó-család ősi fészkei :
Hidvég, Bodok és Oltszem.
A család egyes kiváló tagjaival Erdély
történetének emléklapjain már a XVI. századtól kezdve találkozunk, így V. János
tevékeny tagja a hazafi pártnak s Ül. Péter
és Ül. Miklós, mint Báthory András hű
emberei véreznek el. A XVII. században
///. Ferencz, mint csiki főkapitány, portai
követ, kincstartó és tanácsos, hazája politikai történetében igen fontos szerepet
visz s mint az erdélyi viszonyok alapos
ismerője, egyike százada legtárgyilagosabb
történetíróinak is. Unokatestvére IV. Miklós,
családjának krónikása, szintén Bethlen
Gábort szolgálja s ennek fia H. István,
mint portai követ teljesít szolgálatokat. A
család fényét emelték VI. Miklós és Pál,
kik Mária Teréziától grófi czímet nyertek.
A vallásosságban, hazaszeretetben és őserényekben gazdag család legkiválóbb tagja
Pál dédunokája Imre, családjának üstökös
csillaga, ki az égő fáklyát még egyszer
és utoljára lobbantotta föl, kit nem bénított meg hazájának és nemzetének szo-
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morú állapota, nem sújtott le egyetlen
fiának, családja utolsó fiúsarjadékának,
elhunyta fölötti mérhetetlen fájdalma, kinek élete és működése Erdély irodalmi,
társadalmi és politikai életében eszményi
kép gyanánt lebeg előttünk.
Erdély ezen egyik legrégibb székely
eredetű családja a kőrispataki Kálnoky és
a hídvégi Nemes családokkal közös törzsből ered.1 A közös törzs a XIII. század
elején élt Akadás. Ennek fia Vincze, kinek IV. Béla 1252 augusztus 20-án kelt
adománylevelében Szék földét 2 adományozza. 3 Vinczének (vagy miként egy 1291ben kelt oklevél említi, Benczencznek)
három fia v o l t : István, Domokos és Mikó
vagy l. Miklós, kik Bottelek 4 földjüket
Kelnöki Csel fiainak, Dánielnek és Salamonnak 20 márka finom ezüstért örökbe
vallották. 5 E három fiú gyermekeit egy
1349 szeptember 9-én Felvinczen kelt oklevél sorolja föl, mely szerint I. Lajos király megparancsolja a gyulafejérvári káptalannak, hogy udvari vitéze Nagy Gergely
mester, mint királyi ember jelenlétében,
Hídvégi Jakab mester, Mikó fia, valamint
testvérei 1. János, l. Mihály, II. Miklós
és L Péter, továbbá nagybátyja! János és
László, Domokos fiai s János és István
4

1 V. ö. Kis Bálint: A kőrispataki Kálnoky
család (Turul X. k. 83. 1.)
2 Szék földe, mely a brassai szászok, a sepsi
székelyek és kerczi oláhok földe között feküdi,
az a része a mai Háromszék vármegye miklovári járásának, melyen Hidvég, Erósd. Arapatak
és Nyárospatak kisközségek feküsznek.
3 Székely Oklevéltár l- k. 9-11, 225-230. 1.
Az E. M. E. Emlékkfinyve

A mai Benczencz kisközség Hunyad vármegyében. E név máig is föntartja az eladó
székelyek: István, Domokos és Mikó atyjának
Benczencznek emlékét, ki nem más, mint az
1252. adománylevélben említett Vincencius comes
filius Akadás, Siculus de Sebus. (Székely Oklevéltár I. k. 25. 1.)
5
Székely Oklevéltár 1. k. 24—25. 1.
29
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részére járassa ki a küküllői kerületben
fekvő Zsombor, Gerebencz ° és Arapatak '
helységek határait. 8
Hídvégi Jakab mester l7 évvel később
is szerepel Demeter nevű testvérével.
Ugyanis egy 1366 május 9-én Tordán kelt
oklevél szerint I. Lajos király a gyulafejérvári káptalannak megparancsolja, hogy
Hídvégi Jakab mestert és Demetert,
L Miklós fiait, igtassa vissza némely Öltszemén és Málnáson" fekvő s általok
székely örökösödési jogon birt telkek birtokába, melyeket tőlük a sepsi székelyek
erőszakosan elfoglaltak. 1 0 A beigtatás megtörténtéről 1366 május 24-én tesz jelentést a káptalan. 1 1
E hat testvér közül valamelyiknek fia,
esetleg unokája lehetett az a Mikó de
Hidvég, kinek fia az 1476—1487-ig szereplő /. Lőrincz. 1476 május 7-én hídvégi Mikó Lőrincz12 és hídvégi Nemes
Mihály egymást és több megnevezett nemeseket egy év alatt általok vagy ellenök
az ország bármely bírósága előtt indítandó
pereikben a kolozsmonostori konvent előtt
ügyvédeiknek és teljes meghatalmazottjaiknak vallják. 1 8 1479 januárius 25-én
8

Zsombor és Gerebencz helységek, melyek ma
nem léteznek, Felső-Fejér vármegyének Háromszék és Csík közzé zárt részében feküdtek.
7
Kisközség Háromszék vm. miklósvári járásában.
8
Székely Oklevéltár I. k. 53 54. 1. A gyulafejérvári káptalan 1349 szeptember 19-iki jelentése szerint szeptember 15-én Árapatak határát
minden ellenmondás nélkül kijártatták, de egy
nappal előbb, midőn Zsombor és Gerebencz helységekben a határjárást elvégezték s távozni akartak, Csene, Balázs és Péter Sepsi szék közönsége nevében megjelenvén, kinyilatkoztatták, hogy
a határjárást eltiltották volna, ha előbb érkezhettek volna, miért is őket nyolczad napra a
király elé idézték. (U. o I. k. 54—57. 1.)
> Kisközségek az Óit mellett Háromszék vm.
miklósvári járásában, a régi Sepsi szék északi
részében.

Kendi Antal erdélyi alvajda a kolozsmonostori konventnek parancsot ad, hogy
tartson vizsgálatot Kezdi Sándor ellen, ki
hídvégi Mikó fia, l. Lőrincz, Apor Istvánné és Apor Ilona Mihálcz Benedekné
Fejér vármegyében Torján 1 4 levő birtokait
elfoglalta. 1 : ) Ugyanezen parancsot kapja a
gyulafejérvári káptalan is s K ü k ü l l ő vármegyében vallatást tartván, a vádakat igazoltnak találta. A Kezdi Sándor ellen
indított pert úgy látszik mégis elveszítették, mert egy 1487 július 19-én Kolozsvárt
kelt oklevélben azt látjuk, hogy Kezdi
Sándor özvegye Katalin, most Fügedi
Balázsné és f i a i : Péter, János, István
nevében, panaszt emel /. Lőrincz és fiai:
Antal és II. Péter, Mehych Benedek fiai
és leányai: Mihály, László, Krisztina és
Heléna, úgyszintén néhai Bartha f i a i :
Balázs és István ellen, hogy az Alsótorjára
vonatkozó okleveleket vonakodnak visszaadni. 1 6 1482 januárius 18-án István moldvai
vajda fia, Sándor fölszólítja I. Lőrinczet,
hogy udvari emberétől hídvégi Nagy János
tói elvett javakat szolgáltassa vissza. 1 7
I. Lőrincz nejét és leányát egy örökösödési per ítéletéből ismerjük. Ugyanis
10

Székely Oklevéltár I. k. 70—71. l.
U. o. I. k. 71. l. A gyulafejérvári káptalan
e jelentését 1366 július 17-én Hídvégi Demeter
és Jakab, l. Miklós fiai, továbbá unokatestvérök
László, Domokos fia, részére I. Lajos király is
átírja és megerősíti. (Székely Oklevéltár l. k.
72 73. 1.)
'-' A család tagjai a t>idvégi, o/tszemi és bodoki
előnevet használták
13
Székely Oklevéltár I. k. 223. 1. — Történelmi Tár 1890. évf. 120. l.
11
Torja nagyközség Háromszék vm. kezdi járásában.
15
Székely Oklevéltár I. k. 231. 1. - Kállay
Ferencz: Históriai értekezés a nemes székely
nemzet eredetéről 268. 1.
10
Székely Oklevéltár IV. k. 11 12. I.
Genealógiai Füzetek 1903. évf. 4. 1.
>7 Székely Oklevéltár III. k. 103. 1.
11
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1486 október 18-án Báthory István erdélyi
vajda és a székelyek ispánja néhai Szentgyörgyi Balázs 1 8 öröksége dolgában a
székelyek szokása és törvénye szerint úgy
ítél, hogy Balázs leányai Mártja — f)idvégi Mikó Lőrinczné és Anna - - szentannai Tóth Mihályné egyenlően osztozzanak Szentgyörgyi Györgygyei, a néhai
Balázs testvérével. 1 9 Ellenben a perbe
avatkozó Tamási Péter, továbbá Kerelői
Pál, kinek neje fridvégi Mikó Mártja,
néhai Szentgyörgyi Balázs Mártha nevű
leányának leánya, csak a fiúági örökösök
maradékainak kihaltával tarthassanak igényt
az örökségre. 20
Ezek szerint I. Lőrincz gyermekei :
U. Péter, Antal és Martba-Kerelői Pálné.
II. Péter 1497-ben maksai Kun Antallal, mint választott közbírák, ítélkeznek a
néhai markosfalvi Szép Péter örökségéért
folytatott perben. 21 1512-ben Marosszék
főbírája. 2 2
1512-ben fridvégi Mikó Antal és neje
Borbálától született fiai '• U. Lőrincz és
testvérei Nyén nevű f a l u 2 3 elfoglalása
miatt bodolai Béldi Pál ellen pert indí18

Ez a Balázs Mátyás király 1481 júl. 23-án kelt
oklevelében erdőszentgyörgyi Medgyes Balázs
ne'ven van említve. (Székely Oklevéltár I. k. 238.1.)
10
V. ö Századok 1868. évf. 681-683 1.
20
Székely Oklevéltár I. k. 261. l.
21
U. o. III. k. 131. 1.
12
U. o. II. k. 142. l.
23
Ma Keresztvár, kisközség Háromszék vm.
sepsi járásában.
24
A kolozsmonostori konvent 1512 j ú l i u s 4-én
jelenti liéderfáji Barlabási Lénárt erdélyi alvajdának, hogy parancsa szerint bodolai Béldi Pált,
mivel hídvégi Mikó Antal és fia II. Lőrincz
Nyén nevű f a l ú j á t elfoglalta, törvényszéke elé
idézte. (Szabó Károly : Az Erdélyi Múzeum eredeti
okleveleinek kivonata 465. sz.) A következő évben
augusztus 8-án a király parancsára maga héderfáji Barlabási Lénárt erdélyi alvajda és székely alispán idézi törvényszéke elé Béldi Pált, ki Hídvégi
Antal és neje Borbálától születet fiai: II. Lőrinczés
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tanak. 2 4 1513-ban ugyancsak M. Antal és
Béldi Pál perelnek egy prásmári régi
házért. 25
1524-ben a családnak ismét több tagjával találkozunk. Ugyanis midőn II. Lajos
király parancsára a gyulafejérvári káptalan
budai Polyák Pált a magtalanul elhalt
hídvégi Nemes Miklós hídvégi részjószágába beakarta igtatni, Mikó Antal és fiai:
II. Lőrincz, II. János, I. f'erencz, továbbá
77. Péter és fia III. János a beigtatásnak
ellene mondottak. 253
Az okleveles adatokkal bizonyítható
leszármazás itt újra megszakad, 28 mert
csak föltételezhetjük, hogy az előbb említett III. Jánosnak, a II. Péter fiának,
lehettek fiai egy XVII. századi leszármazásban 27 szereplő János és Benedek, kik
a följegyzések szerint testvérek voltak. E
följegyzések alapján Benedeknek két gyermeke volt: György és Anna — kovásznál Szőrösei Istvánné.Z8
IV. Jánosra 1537 és 1544-ből vannak
okleveles adataink. 1537-ben több kézdiszéki előkelő székelylyel Damokos Mihálynak és Becz Pálnak a néhai Szép

testvérei Nyén nevű faluját 2 év óta hatalmasul elfoglalva tartja. (Székely Oklevéltár III. k. 179. 1.)
25
Székely Oklevéltár III. k. 181—182. I.
a
>a Székely Oklevéltár III. k. 236. 1.
20
A családnak e korban már több ága is
lehetett, mert több olyan oklevéllel bizonyítható
tagot ismerünk, kiket a családfán nem tudunk
elhelyezni, így 1462-ben néhai Mikó Antal fiai:
Péter, Lőrincz és János, kiket Mátyás király
igazolásra szólít föl, mivel idézőlevelére ítélőszéke előtt Brassóban nem jelentek meg. (Mikólevéltár az Erdélyi Nemz. Múz.-ban.) 1470 június
17-én o/tszemi Mikó János, néhai Antal fia, ki
Horvátországban lakott osztozkodás után, összes
székelyföldi birtokait eladja 80 írtért testvérének,
Péternek. (Mikó-levéltár u. o.) — 1506-ban a
székelyek agyagfalvi gyűlésén szerepel Mihály.
(Székely Oklevéltár I. k. 316. 1.)
27
Genealógiai Füzetek 1906. évf. 101. 1.
2« V. o. 1906. évf. 101. 1.

29*
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Péter márkosfalvi örökségébe való beigtatásánál, 2 9 1544-ben pedig márkosfalvi
Török Mátyás és Damokos Mihály öröksége ügyében tartott vizsgálatoknál szerepel. 30
Fia II. Ferencz az oltszemi előnevet
használta. 1547 és 1548-ban a Sipos Miklós, illetőleg a néhai Szép Péter-féle székely örökségért folytatott perben szerepel. 31 1567 márczius 5-én II. János királytól
Oltszemen 4, Málnáson 13 ház jobbágyot
nyert adományban. 32 Meghalt 1582 előtt.
Neje homoródszentmártoni Kornis Ilona,
Miklós és Bikli Borbála leánya, 3 3 kitől 9
gyermeke származott. Ezek:
1. V. János, ki 1582 februárius 17-én
atyai örökség fejében Hidvéget kapta.34
1592 deczember 1-én Báthory Zsigmondtól III. Miklós, III. Péter és II. György
testvéreivel együtt új adományképpen nyerte a sepsiszéki Oltszemet, a bodoki, málnási, fotosi, bodosi, etfalvi, gidófalvi, zaláni, a kézdiszéki csernátoni és dalnoki
portiokat, továbbá Bormező és Gohány
pusztákat, a Kincsásás nevű régi várhelyet, a bodoki Havasmezeje erdőt, Sombormezejét és Felgohánymezejét. 35 Báthory
Zsigmond, Mihály vajda és Basta korában tevékeny tagja a hazafi pártnak, közdolgokban gyakran forgott s részt vett a
szerencsétlen kimenetelű schellenbergi csatában. A menekülők között, kik Görgénybe
28

Székely Oklevéltár III. k. 265-266. 1.
U. o. III. k. 273. és 275. 1.
31
U. o. III. k. 282. és 288. 1.
32
U. o. III. k. 214. 1.
13
Genealógiai Füzetek 1906. évf. 101. l.
34
Keresztény Magvető 1875. évf. 3. 1.
35
Ered. adománylevél a Mikó-levéltárban az
Érd. Nemz. Múz.-ban. A beigtafás 1593 júl. 25-én
történt meg. (Székely Oklevéltár IV. k. 120—121. l.
Miké Sándor: Coll. Gen. Trans. Ba. k. 481. 1.)
16
Mikó Ferencz históriája. (Magyar Tört. Emlékek H. oszt. VII. k.) 143. I. - Kállay Ferencz
id. m. 269. l.
30

futottak, találjuk V. Jánost is, ki Székely
Mózes és Kornis Farkassal tartott.36
Neje háportoni Forró Miklós és magyargyerőmonostori Kemény Ilona leánya Borbála, kitől három gyermeke született:
III. Ferencz, VI. János és Judit. Meghalt
1602-ben, Székely Mózes bejövetele előtt 3 7
s özvegye is nemsokára követte, mert az
1603-ik évben Brassóban uralkodó pestis
magával ragadta. 38
2. III. Péter, kinek Báthory Zsigmond
1588 deczember 2-án Medgyesen kelt
adománylevelében a sepsiszéki Bodokon
egy részjószágot adományoz. 3 " Hű embere
volt Báthory Endrének, kinek kíséretében
találjuk 1599 őszén is, midőn a fejedelem
a Szeben alatti ütközet után menekült. A
Naszkalát hegyháton fejedelmét üldözőitől
védve esett el.""1 Nejétől, kinek nevét nem
ismerjük, 3 gyermeke származott.
a) /. István. Oltszemen 1637 június
20-án halt meg. Június 23-án, három hónappal előbb elhalt Mihály testvére mellé,
temették el. 41
b) U. Mitjály. I. Rákóczy György
konyhamestere volt. 42 Nejével Becski Máriával l3 1624-ben zálogba kapta a kisberivoji részjószágot 600 írtért, valamint egy
házat Fogarasban 300 írtért. 4 1 Meghalt
Meggyesen 1637 márczius 21-én. Oltsze40
men márczius 30-án temették el. Gyermekei : 1. Judit, pálosi Donáth Lászlóné.
31

Mikó Ferencz históriája 165. l.
«" U. o. 163. l.
M Miké S. id. rrt. B2. k. 481. I.
Vass Miklós : A királyi könyvek székely oklevelei 37. l.
40
Szádeczky Lajos .- Erdély és Mihály vajda
története 94-98. l.
41
Genealógiai Füzetek 1906. évf. 48. l.
« U. o. 1906. évf. 48. l.
i3
Férje halála után köröspataki Káinoki
Lászlóhoz ment nőül.
44
Miké Sándor id. m. BÍ. k. 481. l.
l:>
Genealógiai Füzetek 1906. évf. 48. l.
Erdélyi Történelmi Adatok IV. k. 39. l,
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2. III. György. 1637-ben Szászujős egyik
birtokosa. 4 " Neje komlódi PetrichevichHorváth Klára. 4 7 Meghalt Bodokon 1646
október 15-én pestisben. Eltemették Öltszemen október 17-én.48 3. L László.
1651-ben testvérével Judittal adományba
kapta Bihar vármegyében Illyeháza részjószágot. 49 Nős ember volt, de feleségét,
kivel 1654 november 26-án kelt egybe,
nem ismerjük. 1657-ben a tatárok rabságába jutott. 50
c) IV. Péter. Született 1587 körül. 12
éves korában, midőn apja 1599-ben a
Naszkalát hegyi ütközetben elesett, fogságba került." Neje Ózdi Judit. 1652
május 4-én halt meg Oltszemen s május
9-én az oltszemi templomba temették
el.52 E Pétertől származik á CSÍkzsÖgödi
Mikó család.
3. Anna, előbb Sárdi Lázár Mihályné,
később andrásfalvi Balássy Ferenczné. 53
4. Borbála, vargyasi Dániel Petemé.''4
5. ÜL Miklós. 1566 július 11-ike előtt
azon székely főemberek között szerepel,
kik II. János király hadában híven szolgáltak.'"'5 Az 1594 augusztus 17-én tartott
kolozsvári országgyűlés végzéseiben említve. 50 Midőn 1599 őszén Báthory Endre
a Szeben alatti csatából menekült, Mikó
Miklós tanácsára Moldva felé vette útját,
hogy onnan Lengyelországba meneküljön.
40

Szolnokdoboka vm. monogr. V. k. 37 3. 1.
H. Miklós és Csaholyi Katalin leánya, előbb
bikali Vité2 Miklósné, ennek 1602-ben bekövetkezett halála után Macskási Mihályhoz ment
férjhez s 1637-ben már Mikó Györgyné. (Genealógiai Füzetek 1908. évf. 35. 1.)
48
Genealógiai Füzetek 1906. évf. 49. 1.
49
Miké Sándor id. m. 82. k. 481. 1.
60
Genealógiai Füzetek 1906. évf. 60. 1.
51
Szádeczky L. id. m. 98. 1.
r
'2 Genealógiai Füzetek 1906. évf. 59. I.
M
Miké S. id. m. Bs. k. — Genealógiai Füzetek 1906. évf. 37. és 101. 1.
4
& D. Péter és homoródszcntpáli Kornis Anna
47
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A menekülők november 3-án az Olt völgyébe ereszkedtek le, de üldözőik a Pásztorbükk nevű havas aljában körülfogták
őket. A túlnyomó erővel szemben kényszerültek megfutamodni, de estefelé a
Naszkalát hegyháton üldözőikkel ismét
összetűztek. Az ütközetben M. Miklóst,
ki fejedelmét a végsőig védte, több sebből
vérezve élve elfogták s lenyakazták. 5 7 Neje
szucsáki Tömöri Petronella, Lőrincz és
gyulai Valkai Erzsébet leánya volt, kitől
gyermekei: Kata, Ilona, Anna, III. Lőrincz, IV. Miklós, Borbála, Erzsébet, Margit. Özvegye 1603-ban nagynyujtódi Imecs
Jánoshoz 5 8 ment nőül. Meghalt 1617 deczember 9-én Nyújtódon s az ottani templomba deczember 13-án temették el.59
6. Kata, szárazpataki Apor Istvánná. 00
7. Fruzsina, sepsiszentgyörgyi Daczó
Istvánná. 01
8. II. György. Midőn 1602 augusztus
1-én Básta György főgenerális a sepsi,
kezdi és orbai széki nemeseket, lófőket
és szabad székelyeket a császár-király
hűségére összeiratta és feleskette, az öszszeirásban Oltszemről nemes Mikó György
is szerepel, ki azonban beteg lévén, az
esketésre nem mehetett el.02 1607-ben
Sepsiszék királybírája. 0 3 1607 június 17-én
a boldogfalvi részbirtokra adománylevelet
04
nyer. Az 1608 augusztus 9-én tartott
fia. (Dániel Gábor: A Dániel család eredete 34.1.)
M Székely Oklevéltár H. k. 195. 1.
58
Erdélyi Országgyűlési Emlékek III. k. 452.1.
57
Szádeczky L. id. m. 94—98. L— Genealógiai Füzetek 1906. évf. 36. l
58
Imecs János -f- 1658-ban a kézdivásárhelyi sokadalom hetében. (Genealógiái Füzetek
1906. évf. 36-37. l.)
5» U. o. 1906. évf. 36. I.
60
U. o. 1906. évf. 101.1. — Miké S. id. m. B2. k.
C1
U. o. 1906. évf. 101. 1.
»2 Székely Oklevéltár V. k. 209. 1.
03
Kállay Ferencz id. m. 296. 1.
M Miké Sándor id. m. B?. k. 481. l,
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gyulafejérvári országgyűlés végzéseiben,
05
mint királybíró említve. 1610-ben háromszéki vicekapitány s a Kornis és Kendyféle összeesküvés alkalmával Beszterczén
Bethlen Gábor udvari főkapitány őt is
letartóztatta, mert vicekapitánya lévén
CG
Kornis Boldizsárnak, az összeesküvésben
07
részesnek gyanították. Apor Péternél
Mikó György után Donáth Györgyöt találjuk, mint Háromszék főkirálybíráját és
Donáth után ismét Mikó Györgyöt. 08 A
család leszármazásában ez időben csak
e
gy Gy° r gygy e l találkozunk, kinek neje
Brinyi (Perényi) Balázs leánya. Marosszék 1614. évi lustrájában malomfalvi birtokos s e birtokot nejével kapta. E változást mi okozhatta, adatunk nincsen reá
s magyarázata csak az lehet, hogy a főkirálybírói tisztség választás alá került és
nem őt, hanem Donáth Györgyöt választották meg. G9 1615 május 18-án a gyulafejérvári országgyűlésen már ismét mint
főkirálybíró szerepel 7 ( ) s e tisztséget haláláig viselte. 1617-ben Bethlen Gábor a
várhegyi várat adományozza neki.' 1 Meghalt Kolozsvárt 1622 „pünkösd nap tájban." 72 Nejétől egy leánya származott
Zsuzsanna, ki Oltszemen 1622-ben hidvégi Nemes Tamással (Balázs fia) kelt
73
egybe.
9. Margit, szárhegyi Lázár Farkasné,
ki 1563-ban Siket Pétertől „jó két napi
7J
járó földet" vásárol.

-' Erdélyi Országgyűlési Emlékek VI. k. 104. 1.
Apor Péter: Synopsis mutationum (Magyar Történelmi Emlékek II. osztályának XI. k.)
305. 1.
« Erdélyi Országgyűlési Emlékek VI. k. 33. 1.
1
Apor Péter id. m. 305. I.
18
Lázár Miklós : Székely főtisztek 465. lev.
(Ered. kézirat az Erdélyi Nemzeti Múzeum kézirattárában.)
70
Erdélyi Országgyűlési Emlékek VII. k. 258.1.
cc

János ága.
V. Jánosnak, II. Ferencz és Kornis
Ilona fiának, háportoni Forró Borbálától
3 gyermeke származott : ///. Ferencz,
VI. János és Judit, belényesi Vajda Zsigmondné.
7
III. Ferencz, a történetíró, " családja
legkiválóbb tagjainak egyike, 1585-ben
született. Gyermekéveit a szülői háznál
Hidvégen, továbbá Brassóban töltötte.
Serdült korában Barcsai Andrást szolgálta
s az 1600—1602. években Erdély akkori
harczaiban, a miriszlói, décsei, goroszlói,
továbbá az urára halálthozó fejérvári csatában is részt vett. Barcsai András halála
után Bethlen Gábor szolgálatába lépett.
Szülőit korán elvesztette s 18 éves korában már teljesen magára maradt. Az
1603 j ú l i u s 17-én vívott brassói papirosmalom melletti szerencsétlen kimenetelű
ütközet után Bethlen Gáborral Magyarország török védelem alatti területére
menekült. Bethlen Gábort elkísérte Temesvárra, majd Nándorfehérvárra is és itt
értesült anyja haláláról. Ekkor visszatért
Erdélybe. Sennyei Bastától kegyelmet eszközölt ki számára s jószágait, melyeket
atyja halála után a zavaros időkben két
hajdú Nagy Lukács és Sebestyén elfoglaltak, kérésére, Bölöni Gáspár és Halmágyi István közbenjárásával, sikerült viszszanyernie. Ezután ismét visszatért Bethlen
Gáborhoz s Bocskai István és Rákóczy
71

Kállay Ferencz id. m. 269. 1.
"- Genealógiai Füzetek 1906. évf. 47. l.
73
Genealógiai Füzetek 1905. évf. 86. l. 1906. évf. 36. és 47. l.
74
Eredetije a csikszentsimoni Endes es. levéltára 1577 5. sz. a.
75
Hídvégi Mikó Ferencz históriája a mnßa
életében történt erdélyi dolgokról. 1594-1613.
Kiddta Kazinczy Gábor. (Magyar Történelmi Emlékek II. osztály VII. kötet 135-225. 1.)

A HÍDVÉGI MIKÓ CSALÁD

231

saját előbbi tisztségére érdemesítette, mert
Csik, Gyergyó és Kászon székek főkapitányának nevezte ki.80 Ez évben építtethette Mikóujvárt is.81
A következő év szeptember 10-én a
fejedelem neki adományozza néhai losonczi
Bánffy Boldizsár gyulafejérvári házát, mely
a Kendy Sándor és Kákony István szomszédságában volt. 82
Bethlen Gábor 1617 június 29-én Gyulafejérvért kelt adománylevelében az Alsófehér vármegyei Vingárd, Ohába, Alamor
és Demeterpataka falvakat tartózmányaikkal, a vingárdi udvarházzal s az azokban
lehető királyi joggal, mely jószágok Cseszeliczky Boldizsár és neje Pernyeszi Erzsébet hűtlensége miatt a fejedelemre
szállottak, Mikó Ferencz Csik, Gyergyó és
Kászon székek főkapitányának, fejedelmi
Mikd Ferencz
udvarmesterének adományozza. 83
1617—1619 között másodszor is megZsigmond idejében állandóan az ő szol- nősült s káposztásszentmiklósi Pókay Angálatában maradt. 77
nával lépett házasságra, kivel Zsögödön
1611-ben már nős volt, de hogy mikor és Csik vármegye más helységeiben feles
nősült adatunk nincsen reá. Neje Tolda- birtokot kapott. Második nejétől gyermelagi Erzsébet, János és Polyák Klára kei nem származván, a zsögödi jószág a
leánya. A fejedelem 25 éves korában a Pókay családra szállott vissza.8*
1622 februárius 1-én Bethlen Gábor
csiki vicekapitánysággal ajándékozta meg,
de öröme nem tartott sokáig, mert hiva- Kassán kelt inscriptionalis levelében Mikó
tala elfoglalása után két héttel, 1612 Ferencznek, ki neki kora ifjúsága óta a
januárius 30-án neje hirtelen elhunyt. legnagyobb hűséggel és állhatatossággal,
valamint a közdolgok elintézésében való
Holttestét Oltszemen temette el.78
ügyességgel,
még fejedelemsége előtt a
1612 tavaszán a brassóiak elleni harlegnagyobb
és
legveszedelmesebb esetekczokban vett részt. Ott volt a feketehalmi,
törcsvári és rosnyói várak ostrománál s ben igen hasznos szolgálatokat tett; azután
föladásánál. 7 9 1612 őszén, mint Bethlen pedig, hogy a fejedelmi székbe ült, a legGábor követe, a portára ment. 1613 novem- súlyosabb és legnagyobb fontosságú követber 18-án az új fejedelem Mikó Ferenczet ségekben szüntelen való gondoskodással
"l ÚJ Magyar Múzeum VII. k. 149. 1.
" História 161 -165., 170., 197-199. 1. - Ke82
Eredetije a Kornis-levéltárban, 51. fiók.
resztény Magvető 1875. évf. 4—6. 1.
78
83 Keresztény Magvető 1875. évf. 15. 1. —
U. o. 215-216., 221.1. és 1875. évf. 8. 10.1.
70
Miké Sándor id. m. 82. k. 481. 1.
História 222-223. 1.
m
w U. o. 1875. évf. 18. 1.
Keresztény Magvető 1875. évf. 11—12. I.
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és fáradsággal, olykor a fejedelmi udvarmesterséget is vive, magát oly dicséretesen
és annyira kitüntette, s minden hadi vállalataiban jelen lévén, a fejedelem iránti
jóindulatai annyira bebizonyította, hogy a
fejedelem örömmel szemlélte, hogy őt
gyermekkorától fogva a mtga hívévé nem
ok nélkül nevelte s kegyelmével nem hiába
halmozta el, ennélfogva, hogy őt még
jobban kitüntesse, a Fogaras földén levő
Nardsina falut az ott lévő nemesi házzal
és udvarral, valamint Netoth és Desán
falvakat, 8 5 Bercsényi Imrétől 3000 forinttal
kiváltván, 6000 forintban olyan formán írta
be, hogy azt tőle azon összeg letétele
előtt senki ki ne válthassa. R R
Bethlen Gábor ugyanekkor kelt kiváltságlevelében méltányolván N. Ferencz és
vargyasi Dániel Mihály közhasznú szolgálatait, nekik azon jogot adja, hogy az
udvarhelyi és sepsi, kezdi s orbai székek
közt elterülő erdőségben, mely közönségesen Rikának neveztetik, mindazon helyeken, hol a nagy sár, vízáradás vagy torlódás miatt a közlekedés akadályozva van,
erős hidakat és töltéseket csináltathassanak; ezek építéséért és fentartásáért ők
és utódaik a törvény és az ország szokásai által megengedett vámot szedhessenek és e czélból Rákos 8 7 és Olasztelek
38
községekben vámházat állíthassanak.
1625 augusztus 2-án Bethlen Gábor
a gyulafejérvári káptalannak megparancsolja, hogy miután egy korábbi adomány-

levelében a Fehér vármegyei Etselő 89
falut, mely addig a balázsfalvi udvarhoz
tartozott hídvégi M. Ferencz kincstartójának, komornyikja és tanácsossának stb.
és mindkétnemű örököseinek adományozta,
ezen birtokba az adományost igtassák be.90
Ugyanezen év szeptember havában, miután
a fejedelem már értesült, hogyCzeczilia Renáta kezét el nem nyerheti, az udvarnál levő követeit Kovachóczy Istvánt és M. Ferenczet leánynézőbe Brandenburgba küldte. 9 1
1626-ban Csicsómihályfalva birtokosa. 92
1628 június 16-án Bethlen Gábor neki
és örököseinek adományozta azon birtokrészt, melyet nyujtódi Donáth László a
hadi szolgálat elmulasztásáért vesztett el.9'1
Bethlen Gábor halála előtt 15 nappal
1629 november 1-én aláirt végrendelete
egyik végrehajtójául tette s végrendeletében sem feledkezett meg róla."'1
Brandenburgi Katalin 1630-ban a torjai
kénkó'bányák főfelügyelőjének nevezte ki."5
Ugyanezen év július 27-én kelt inscriptionalis levelében pedig, hálásan megemlékezvén azon érdemekről, melyeket híve
a haza érdekében tett, ki nemcsak a minapában az égiekhez költözött halhatatlan
emlékezetű fejedelmi férje iránt tanúsította magát hűnek, hanem a fejedelemnő
iránt is, midőn férje gyászos kimúlta után
a fejedelmi székbe ült, ennélfogva Kolozs
vármegyében Kolozsmonostort az ott levő
kastéllyal, Makó és Jegenye falvakat, melyek régebben Gyalu várához tartóztak,

"•' Netof és Dézsán Fogaras vármegyei kisközségek.
86
Keresztény Magvető 1875. évf. 16. l. — Miké
S. id. m. B-3. 481. 1.
Új Magyar Múzeum
VII. k. 55. 1.
87
Felső-Rákos, Udvarhely vm.
is
A vargyasi Danié) cs. közpályán és a magán
életben 101-103. l.
i9
Ecsellő nagyközség Szeben vm. szelistyei
járásában.

"' Keresztény Magvető 1875. évf. 16 17. l.
Tört. Tár 1883. évf. 205. 1.
Kemény
János Önéletírása 65—68. I.
'•'- Szolnokdoboka vm. monogr. II. k. 428. 1.
03
Keresztény Magvető 1875. évf. 17. l.
Miké Sándor id. m. Bi. k. 481. l. — Vass M. id. m.
37. 1.
94
Új Magyar Múzeum VII. k. 55 56. 1.
Keresztény Magvető 1875. évf. 19—20. l.
"•"' Keresztény Magvető 1875. évf. 21. l.
91
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8000 magyar írtban M. Ferencznek és
mindkétnemű örököseinek írta be.%
1631-ben Bacza és tartozékaiba igtatják
be s bár Széchy Kata Gyulaffy Lászlóné
és gyermekei Zsuzsa, Borbála és Samu
ellentmondottak, eredménye nem lett, mert
h a l á l á i g birtokában maradtak. 0 7 Ugyanezen
évben a felsőorbói és libatoni birtokokba
is beigtatták. 0 8 Még ez évben I. Rákóczy
György fejedelemsége elismerésének kieszközlése végett követsége élén Eszterházy
nádorhoz küldötte. 0 9
1633 augusztus 1-én a fejedelem Mikó
Ferencznek, ki Erdélyt és fejedelmeit,
különösen Bethlen Gábort és a most adományozót is hűséggel szolgálta, ki országának a magyarországi nádor által fegyverrel történt megtámadása alkalmával hadviselési czélokra 10000 magyar forintot
kölcsönzött, ennek megtérítéséül, valamint
h a z a f i u l érdemeiért, még 5000 magyar
forint utánszámításával a Kolozs vármegyében levő egész kolozsmonostori urad a l m a t az ott levő kastélylyal, Jegenyefalvával és Mákóval, kivévén az ott levő
nemesi házakat, tartózmányaikkal együtt
nevezett hívének és mindkétnemű örököseinek írta be és zálogosította el oly
módon, hogy azt akár a fejedelem, akár
bárki más csak 15000 magyar írt. lefizetése után válthassa ki. 100
96

Keresztény Magvető 1875. évf. 23. 1. Miké Sándor id. m. BÍ. k. 481. l.
07
Szolnokdoboka vm. monogr. H. k. 93. J.
w
U. o. V. k. 58. és 294. l.
00
Keresztény Magvető 1875. évf. 21. I.
1°" Keresztény Magvető 1875. évf. 23-24. 1.
- Miké S. id. m. Bs. k. 481. 1. -- Új Magyar
Múzeum VII. k. 57. I.
l»' Keresztény Magvető 1875. évf. 22. I.
<°2 Segesvári Bálint krónikája (Erdély. Történelmi Adatok IV. k. 208-209. l.) Haller Gábor
naplójában a halálozás napját július 17-re <
(U. o. IV. k. 28. 1.) - Sírfeliratát Id. Bőd Péter:
Hungarus íymbaules continuatus 78. 1.
Az E. M. E. Emlékkönyve
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1634-ben a fejedelem a portára küldötte.101
A következő év nyarán, 1635 július
15-én a halál kiragadta az élők sorából, 1 0 2
s a fejedelem akaratjából augusztus 28-án
az országgyűlés együttléte alkalmával a
gyulafejérvári kis templomba nagy ünnepélyességgel temették el.103
Első nejétől Toldalagi Erzsébettől
egyetlen gyermeke született: I. József,
ki apját még egy évvel sem élte túl. Neje
szentmártonmacskási Macskási Ilona, 104
Ferencz és Nyakazó Margit leánya.
1635 deczember 13-án csikszentgyörgyi
Dánéi Márton és Mátyás perbe idézik a
néhai M. Ferencz által hatalmasul elfoglalt csikszentgyörgyi örökségek miatt. 105
Ugyanakkor perbe idézik Pánczélos Balázs és István, mert néhai M. Ferencz a
mártonfalvi határban az ők földükre is
ráépítette Mikóujvárát és őket sem pénzzel,
sem máskép ki nem elégítette. 108 Ugyanezen év deczember 20-án 1. Rákóczy
György Mikó Ferencz fiának Józsefnek a
baróti 1 0 7 részjószágot adományozta úgy,
hogy ha örökösök nélkül halna meg, neje
Macskási Ilona zálogképpen 2000 magyar
írtban birja. 1 0 8 1636-ban Felső-Orbó birtokosa, 1 0 9 továbbá a baczai vár és tartozékai is reá szállottak, bár Allia Samu a
Farkas fia és Kékedi Zsigmond a Kendy
103

Genealógiai Füzetek 1906. évf. 48. 1.
iw Férje halála után alsócsernátoni Damokos
Tamáshoz ment nőül. (Új Magyar Múzeum VII. k.
151. 1.)

10a
Genealógiai Füzetek 1906. évf. 55. 1. 1636 jún. 19-én özvegye nevén foly a per. (Ered.
a csikszentsimoni Endes es. levéltárában 1635/5.)
106
U. o. 1906. évf. 55. 1.
107
Háromszék vm. miklósvári járása északi

részén.
108
Keresztény Magvető 1875. évf. 30. 1. —
Miké Sándor id, m. 82. k. 481. L — Vass M. id.

m. 109
37. 1.
Szolnokdoboka vm. mono^r. V. k. 294. l,
30
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Krisztina férje e javakat igyekeztek megszerezni, de még halála után sem kaphatták meg, mert 1638-ban a fejedelem
az özvegytől elvette. 1 1 1
1636 tavaszán márczius 21-én Baczában
halt meg utód nélkül. 1 1 1 Holttestét április
20-án Kolozsmonostorra hozták s másnap
21-én Kolozsvárt temették el. 1 1 - Özvegye
1637 j ú l i u s 29-én egy baróti jobbágyát
100 magyar írtért köpeczi Nagy Bálintnak
engedte át. 113 1638 februárius 19-én pedig
zsögödi Mikó János egy csicsói részjószágért perli. 1 1 4
Miklós ága.
///. Miklósnak, II. Ferencz és homoródszentpáli Kornis Ilona fiának, szucsáki
Tömöri Petronellától 8 gyermeke származott. Ezek:
a) Kata, vajdaszegi Qerendi Lászlóné. m
b) Ilona.1™
c) Anna, ki kézfogását felfalusi Gáspár
Miklóssal Bodokon 1627 márczius 3-án,
lakodalmát pedig július 4-én tartotta. 11 '
d) ///. Lőrincz, t 1602 előtt. 118
e) IV. Miklós, a naplóíró, 1 1 9 Sepsiszéken,
Bodokon 1597 márczius 23-án született.
Alig volt 2 éves, midőn apja megöletése
után 5 leány testvérével árván maradt.

110

U. o. II. k. 93. 1. - gr. Kemény József:
Regesta Archivorum III. k. 183. l. (Ered. kézírat az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltárában.)
111
Genealógiai Füzetek 1906. évf. 48. 1.
112
Erdélyi Történelmi Adatok IV. k. 210-211.1.
- Genealógiai Füzetek 1906. évf. 48. 1. — Holtteste fölött négy szónoklatot tartottak: Szentgyörgyi M. Basil prózában, Árkosi Benedek,
Máté és Rafaj versben. Azután Toroczkai Mihály
és Horváth István verseket szavaltak. (Keresztény Magvető XXI. k. 155-156. 1.)
3
Eredetije a csikszentsimoni Endes es. levéltára 1637/2. sz. a.
114
Eredetije a csikszentsimoni Endes es.
levéltára 1638/4. sz. a.
115
Genealógiai Füzetek 1906. évf. 36. 1.
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Mikci Miklós családi krónikájának 13. b. lapja

Anyja 1603 táján másodszor nyujtódi Imecs
Istvánhoz ment férjhez s M. Miklós a
mostoha apja gondozása alatt volt 1615-ig,
a mikor is apródnak Kornis Zsigmondhoz

Gróf Kemény József: Repertórium Nobilitatis
Transsylvanicae VIII. kötete.
110
Genealógiai Füzetek 1906. évf. 36. l.
": U. o. 1906. évf. 36. és 47. 1.
8
" U. o. 1906. évf. 36. 1.
na ^j Miklós naplója nem történeti mű, hanem 70 év (1597—1667) családi krónikája, melyben
a maga s családja egyes tagjainak életére vonatkozó fontosabb eseményeket kívánta hűségesen
följegyezni. De éppen ezért annál becsesebb családtörténeti szempontból, mert a család XVI. és
XVII. századi elágazására, a családban előforduló
születésekre, házasságokra és halálozásokra pontos adatokat nyújt. (E naplót életrajzi bevezetéssel
és jegyzetekkel Kelemen Lajos adta ki a Genealógiai Füzetek 1906. évf. 4 - 8 . számaiban.)
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került. Két évig szolgálta Kornist s ek- drásné. Esküvője 1633 szeptember 5-én
kor ismét a szülői házba tért vissza. Noszolyban. 123
1617-ben elveszti édes anyját s néhány
h) Margit, sepsisztgyörgyi Daczó Pálné.
héttel reá 1618 elején mostoha apját is.
IV. Miklósnak zágoni Mikes Annától
Ekkor már 21 éves volt. Nagybátyja György 9 gyermeke származott:
1619-ben beszerzi Bethlen Gábor udvarába
1. Ilona. Született 1629 július 8-án s
a fejedelmi udvarlók közé, a honnan csak november 4-én keresztelték meg. Meghalt
pártfogó nagybátyja halála után 1622-ben 1646 deczember 12-én pestisben és dekerült haza. 1627-ben családot alapít. czember 15-én temették el.124
Bátyja, Mikó Ferencz a kincstartó, meg2. Borbála. Született 1631 márcz. 11-én
kéri zágoni Mikes György leányát Annát, s 1632 április 18-án keresztelték meg.125
kit 1627 június 2-án eljegyez s július 5-én 1651 januárius 10-én eljegyezte kilyéni
Bodokra haza is viszi. 1635 április 8-án Székely Bálint és deczember 4-én tar120
Sepsi széken assessorságot vállal. Ugyan- tották meg lakodalmukat. Férje 1657-ben
azon év őszén ott találjuk Háromszék tatár fogságba jutott s váltságdíjában 2000
lustráján, 1641-ben egy családi viszály tallért követeltek. Neje november 24-én
elintézésében szerepel és 1644-ben alki- Jasiba ment a vajdánéhoz, hogy közbenrálybíróvá választják. 1648 márczius 20-án járását és segítségét kérje. Jasiból decz.
127
az erdélyi rendek hitlevelét a magyar 22-én tért vissza. Útja nem volt hiábavaló,
király részére, mint Sepsi szék követe írja mert Székely Bálint nemsokára ki is szaba128
alá. Ugyancsak Sepsi szék követe az 1649 dult és 1658 márcz. 5-én haza érkezett.
3. VII. János. Született 1633 márczius
februárius 18-iki országgyűlésen. Az 165821-én
s augusztus 6-án keresztelték meg.129
iki tatár dúlások miatt sok kárt szenved, hidvégi jószágát sok kár érte, de bodoki 1657 januárius 1-én II. Rákóczy Györgyháza és gazdasága sértetlen maradt. 1664 gyei Lengyelországba ment és ugyanazon
október 18-án Sepsi szék közgyűlésén év augusztus 9-én érkezett Bodokra a
peres ügyei védelmezésére több sepsi széki szomorú hír, hogy sógorával Székely Bánemest nevezett meg. 120 1667 július 5-én linttal, továbbá Mikó Lászlóval együtt a
130
31 évi szolgálata után lemond az asses- tatárok rabságába jutott. 1658 márczius
sorságról. Ezután már nem sokáig él. A 17-én még arabságban szenvedők közt ta131
következő évben 1668 februárius 18-án l á l j u k s úgy látszik ott is fejezte be életét.
4. IV. Ferencz. Született 1635 aug.
este, 75 éves korában, Bodokon meghalt
1
18-án s 1639 januárius 2-án keresztelték
s márczius 8-án ugyanott temették el. 122
meg.
Meghalt 1646 október 15-én és 18-án
f) Borbála, ki 1622-ben már nem élt.
132
g) Erzsébet, magyarbényei Radák An- temették el.
120

Eredetije Gödri Ferencz levéltárában
Sepsiszentgyörgyön.
121
V. ö. Kelemen Lajos : Bodoki Mikó Miklós
családi krónikája (Genealógiai Füzetek 1906.

évf. 35. 1.)
l« U. o.
las U. o.
l-'* U. o.
i» U- o.

1906. évf. 36. és 47. 1.
1906. évf. 36. és 48. 1.
1906. évf. 48—49. 1.
1906. 48. 1.

129

Apor Péter tévesen írja Székely Bálint
feleségének Mikó Ilonát, Borbála helyett.
J-'7 Genealógiai Füzetek 1906. évf. 60., 77. I.
128
U. o. 1906. évf. 77. l.
159
U. o. 1905. évf. 58. l.
'M U. o. 1906. évf. 60. l. és 1912. évf. 93. 1. Tört. Tár 1905. évf. 482. l
«l U. o. 1906. évf. 77. 1.
«2 U. o. 1906. évf. 48—49. 1.
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5. Anna. Született 1638 márczius 21-én
s Ferencz testvérével együtt 1639 januárius
2-án keresztelték meg.133 1654 szeptember
12-én eljegyezte sepsiszentgyörgyi Daczó
Péter és 1655 februárius 2-án Bodokon
a lakodalmat is megtartották, 1 3 4
6. III. Mibály. Született 1640 június
27-én.135 1658-ban II. Rákóczy György
táborában találjuk. Részt vett a vaskapui
ütközetben, a hol Rákóczy november 22-én
a budai török vezértől és Barcsay Ákostól
vereséget szenvedett. A következő év elején
a felkelt jobbágysággal van baj és május
22-én alig tud elmenekülni a fenes-gyalui
ütközetből. Ősz felé a háromszéki nemesség újra felkel s midőn Barcsay Gáspár
a székelység lecsendítésére indul, a Brassóba szorult nemességgel Mihály is kijön. 131
A baczoni táborból hazaindul és 1660
október 16-án igen betegen érkezett meg
Bodokra. Apjának istápja és szemefénye
24 éves korában 1660 deczember 4-én
meghalt és 9-én temették el. 117
6. V. Miklós. Született 1643 augusztus
10-én, de másnap 11-én meg is halt. 1:is
8. II. István. Született 1644 november
2-án s 1645 márczius 6-án keresztelték
meg.139 1671 november 19-én, mint portai
követ Konstantinápolyba megy, honnan
deczember 1-én tér vissza. 140 1676-ban
a háromszéki főkirálybíróságban Béldi Pált
133

Genealógiai Füzetek 1906. évi 48. 1. Tört. Tár 1902. évf. 243. l.
131
U. o. 1906. évf. 59. I. — Tört. Tár 1902.
évf. 244. l.
135
U. o. 1906. évf. 49.
130
U. o. 1906. évf. 77.
137
U. o. 1906. évf. 78.
138
U. o. 1906. évf. 49.
139
U. o. 1906. évf. 49.
140
Tört. Tár 1902. évf. 532. l.
141
Lázár M. id. m. 486. lev.
142
Tört. Tár 1902. évf. 544. l.
148
U. o. 1902. évf. 557. 1.
144
lázár M. id. m. 486. lev,

helyettesítette. 1 4 1 Ugyanezen év deczember 22-én Nemes János öcscse részére
megkéri borbereki Bálpataki János Éva
leánya kezét 1 4 2 és a lakodalmat 1677 év
július 6-án tartják meg. 14 '* 1678-ban háromszéki főkirálybíró s ez évben mint a gyulafejérvári országgyűlés által kirendelt biztos szerepel Szentlélek, Peselnek és Pólyán
községeket illető ügyben. 3 4 4 1680 márczius
15-én Apafi Mihály jobbágyokat adomá11
nyoz neki. '' Ugyanezen év szeptember
8-án Bodokról Apafit a brassói zavarokról
értesíti. I4(; 1681-ben az országgyűlés által
a portára küldött követség tagja 117 s mint
ilyent Gyerőfi Györgygyei és Székely
Lászlóval deczember hóban Konstantinápolyban találjuk. 1 4 f H 1684 június 28-án
Moldvából Inczédi Mihálynak hadi híreket
ír.119 1685-ben mint főkövet az adót viszi
a portára, de mielőtt Erdély határát átlépte
volna, Brassóban januárius 31-én végrendelkezett. 150 Drinápolyba februárius 23-án
érkezett s 27-én a fejedelemnek küldetése
ügyében híreket ír. l u l Drinápolyból áprilisben tért vissza. 1686 márczius 3-án
Bodokról értesíti a fejedelmet a tatárok
Lengyelországba való beütéséről. 1 " 3 Szereplése már nem sokáig tartott, mert 1686
július 9-én Szebenben meghalt. Holttestét
Bodokon temették el.153 Özvegye 1690
1S4
j ú n i u s 11-én halt meg.
140

Eredetije Gödri Ferencz levéltárában Sepsiszentgyörgyön.
14<:
Török-magyarkori államokmányfór VI. k.98.1.
i'7 Erdélyi Országgyűlési Emlékek XVII. k. 234.1.
- Deák Farkas: A bujdosók levéltára 302. I.
149
Török-magyarkori államokmánytár VI. k.183.1.
140
U. o. VI. k. 461. I.
150
Eredetije a Mikó-levéltárban az Erdélyi
Nemzeti Múzeumban.
'''' Török-magyarkori államokmánytár VI. k.
523-525. 1.
'•'-' U. o. VII. k. 152-153. l.
* Kállay F. id. m. 270. l.
141
Temetése Bodokon július 2-án. Temetési
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9. Erzsébet. Született 1648 márczius
6-án s 1649 j ú n i u s 27-én keresztelték
meg.15b 1667 márczius 22-én ürmösi Maurer
Mihály 15G jegyezte el és ugyanakkor meg
is esküdtek. 1 5 7
IV. Miklós fiai közül csak //. István
élte túl apját. Nejétől Bálpataki Évától 2
fia és egy leánya született.
a) VIII. János, ki korán elhalt.
b) V. Ferencz 1697-ben Kolozsvárt
teológiai hallgató volt s Szathmár-Némethi
Sámuel elnöklete alatt vitatkozott is.16S
Kétszer nősült; előbb bethleni gr. Bethlen
Zsófiával, B. Elek és Nagy Klára leányával, másodszor pedig Geréb Zsuzsannával
kelt egybe. Meghalt 1750-ben.
c) Ilona, czegei Vass Dánielné. A lakodalmat 1697 július 10-én tartották meg.159
Meghalt 1716 februárius 15-én. Május
17-én Császáriban temették el s holtteste
fölött Deáki József kolozsvári pap, baczoni
Incze Máté kolozsvári tanár és Kamarási
dési pap beszéltek.100
V. Ferencz gyermekei: 1) Zsuzsa,
losonczi b. Bánffy Imréné. 101 Meghalt 1769
előtt. 2) Pál. 3) VI Ferencz. 4) VI Miklós. 5) Mária, sepsiszentgyörgyi Daczó
Józsefné. 1 " 2
VI. Miklós 1771 augusztus 26-án eljegyezte sajószentpéteri Szentpétery Sámuel
Borbála nevű leányát, de Sz. Borbála folyameghívója a széki gróf Teleki-nemzefség levéltárában Marosvásárhelyt. Új rendezés 1301. sz.
lr>;>
Genealógiai Füzetek 1906. évf. 49. I.
1M
Mikó Mihály és Petrichevich-Horváth Anna
fia. (Genealógiai Füzetek 1905. évf. 93. 1.)
IM
Genealógiai Füzetek 1906. évf. 79. l
Töri. Tár 1902. évf. 395. l.
168
Régi Magyar Könyvtár II. k. 1884. sz.
is» Magyar Történelmi Emlékek II. oszt. 35.
köt. 253. 1. Századok 1888. évf. 354. I. Genealógiai Füzetek 1908. évf. 180. l. — Cserey Mihály
szerint 1697 október 10-én. (Tört. far 1893. évf.
246. 1.)
100 Magyar Történelmi Emlékek 11. oszt. 35.
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modványára a synodus 1774-ben a házasságra kötelező jegyváltást fölbontotta. 1 6 3
Nejétől alcsernátoni Bernáld Krisztinától
(János és osdolai Kuun Zsófia 1.) 3 fia
származott: a) //. József; b) II. László;
c) VII. Miklós. Született 1743 körül. A
nagyenyedi Bethlen-kollégiumban tanult,
majd a testőrző nemes vitézek seregébe
állott s 26 éves korában az erdélyi királyi
tábla tanácsosa, majd egyik bírája lett.
1772 szept. 23-án grófi czímet nyert.16*
1778 körül nőül vette bethleni gr. Bethlen Klárát, Elek és czegei Vass Judit
leányát. Boldog házassága, melyből 2 fia
és 2 leánya származott, csak 12 évig tartott, mert 47 éves korában 1790 februárius
23-án reggel Nagyszebenben meghalt. Már-

Miká Ferencz pecsétje

köt. 483—485. 1. — Genealógiai Füzetek 1908.
évf. 180. 1. — Vass Dániel, János és Ebeni Éva
fia (sz. 1674 márcz. 6., f 1741 jan. 18.) újra
megnősült és 1718 április havában egybekelt Vay
Judittal, Rhédey Mihály özvegyével. (Genealógiai
Füzetek 1918. évf. 183. l. — Századok 1888.
évf.101352. l )
Bánffy Zsigmond és Filstich Kata fia.
{Genealógiai Füzetek 1905. évf. 93. 1.)
102
Daczó Ferencz és Dobai . . . fia. (U. o. 1905.
évf. 93. 1.)
163
A vargyasi Dániel család közpályán és a
magán életben 560—562. 1.
"4 Királyi Könyvek 272, 1.
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czius 7-én a nagyszebeni ref. templomban
temették el'r"' s teste fölött halotti beszédet Zalányi Péter100 és Benkő Ferencz 1 6 7
tartottak. Özvegye 1836-ban hunyt el.107a)
Gyermekei:
J. Júlia, sárosmagyarberkeszi Katona
Zsigmondné. 108 Született 1779-ben, esk.
1811-ben. Meghalt 38 éves korában, házassága 6-ik évében, 1817 április 26-án. Holtteste fölött beszédet id. Szilágyi Ferencz
160
tartott.
2. VIII Miklós. Szül. 1783-ban. Apja
halálakor a nagyenyedi Bethlen-kollégiumban tanult. 1809-ben a 3-ik lovas inzurgens ezred háromszéki századának első
kapitánya. 1 7 0 Háromszor nősült. 1. Széplaki Petrichevich-Horváth Máriát, Farkas
és Daczó Rozália leányát vette el, kivel
105

Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz. kvt.
Kötelességeinek megfelelő tökéletes ember
mellyben mintegy eleven színekkel le rajzoltatik
néhai méltóságos ffróf hídvégi Miliő Miklós
úr ő nagysága. A' nagy Erdélly országi nemes királlyi tábla bírája, hazánknak és az Isten házának, (de, ohfájdalom ! már ki dőlt) nagyreménységü oszlopa. Mellyet az ő utolsó tisztességének
alkalmatosságával rövid tanításában elő adott a'
nagy szebeni reformatum templomban. Zalányi
Péter a' vízaknai reformáltatott megyének papja
ezerhét száz kilentzvenedik esztendőben Böjt
más havának hetedik napján. Szeben, Nyomttatot Hochmeister Márton királlyi priv. könyvnyomtató által 1790. 4U 12 1. (Erdélyi Nemzeti
Múzeum Könyvtára H. B. 8588.)
167
Igazságot szerető tanáfsos, méltóságos
hídvégi gróf Mikó JUllcló« úr a' méltóságos
királyi tábla huszonkét esztendőktől fogva hiv
tanátsossa, az Isten házának egy jó oszlopa, az
háromszéki reformata eklésiáknak fő curatora,
a' kit életének felin, negyven hét esztendős korában, a' reméntelen halál, tiz napi betegsége
után e' világból (!) ki szóllitván, Böjtelö havának
húszon harmadik napjának reggelin, nem fsak
közönséges sajnálást érdemleft hanem e' mellett : méltóságos úri özvegye gróf f. Bethlen Klára
aszszony, eö nagysága mint tizenkét esztendők
alatt, meg-bs.'sülhetetlen hiv úri férjét, mint
házának tamaszszát, mint élete, és boldogsága
1(;6

1815-ben esküdt meg. Házasságuk még
3 évig sem tartott, mert neje 19 éves
korában 1818 deczember 2-án szülés után
gyermekágyban meghalt. 171 2. Hídvégi gróf
Mikó Rozáliát (István és hadadi b. Wesselényi Rozália 1.) vette el, ki azonban
1827-ben meghalt. Ugyanezen évben harmadszor is megnősült s 2-ik nejének testvérével gr. Mikó Máriával kelt egybe.
Harmadik neje sem élt sokáig, mert 1830
július 16-án Hidvégen, 34 éves korában,
házassága 4-ik évében az élők sorából elköltözött. 172 VIII. Miklós 1839 márczius 1-én
halt meg. Második nejétől két leánya származott : a) Eszter. Szül. 1821 körül. 1840
június 1-én egybekelt zabolai gr. Mikes
Benedekkel (István és lengyelfalvi br.
Orbán Klára f.)173 Meghalt Pesten 1855
tanátsossát, e' második tanitassalis meg-tisztelni
kívánta, a' szebeni reform: templomban. Böjtmás havának Vll dik napján MDCCLXXXX. esztendőben Benkő Ferencz. Szeben, Nyomttatot
Hochmeister Márton királlyi priv. könyvnyomtato
által 1790. 4° 13-32. 1. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Könyvtára H. B. 8589.)
IC7a
Eltemetve Ajtonban, a volt b. Gyórffy kertben.
168
Katona Zigmond, Mihály és körösfarcsai
Weér Klára fia, szül. 1767 márcz. 10., meghalt
1833 nov. 18. Kétszer nősült: 1. bethleni
gr. Bethlen Júlia, 2. Mikó Júlia. (Csiszár Sámuel:
Az igaz hazafiság párosítva az alattvalói hivséggel. [Erdélyi Nemzeti Múzeum Könyvtára H. B.
6202.]. — Szomorújelentése u. ott.)
169
Eredetije kéziratban a kolozsvári ref. kollégium könyvtárában. (Id. Szilágyi Ferencz; Vegyes munkái 3. doboz.)
ITU
Gróf Kemény Sámuel: Insurrecfio. Töm.
II. (Ered. kézírat az Erdélyi Nemzeti Múz -bán).
171
Holtteste fölött beszédet tartottak Brassóban : Szabó Péíer oltszemi ref. pap, Kis Ferencz ethfalvi ref. pap, Jancsó Áron léczfalvi
ref. pap, Gödri Ferencz szepsiszentgyó'rgyi ref.
káplán és Bodokon Ferenczi János dalnoki ref.
pap. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Könyvfára H. B.
9576-9580. — Szomorújelentése u. oft.)
- Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz. kvf.
173
Szül. 1819 ápr. 24. (Magyar Nemzetségi
Zsebkönyv I. k. 164. l.)
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deczember 2-án 34 éves korában. 1 7 4 Férje
Zabolán 1878 augusztus 27-én halt meg.176
b) Róza. Szül. 1824-ben. Első férje zabolai
gr. Mikes Kelemen (István és lengyelfalvi
b. Orbán Klára f.); esk. 1844 januárius
18-án, meghalt 1849 januárius 21-én Szeben ostrománál. 1 7 0 Második férje bethleni
gr. Bethlen Gábor (József és hallerkői
gr. Haller Borbála f.) ; esk. 1851 október
177
178
21-én,
1856-ban elváltak.
Mikó Róza
Debreczenben 1891 januárius 8-án, 67
éves korában halt meg.17!)
3. III József, ki 1790-ben apja halálakor már nem élt.
4. Zsuzsa, killyéni Székely Mihály 2-ik
neje. Férje Marosvásárhelyen 1832 jan.
11-én, házassága 10-ik évében, halt meg.180
Özvegye 74 éves korában követte.' 81

1760 deczember 20-án nagyajtai Cserey
Terézt, Cs. György és Nagy Borbála
leányát jegyezte el.186 Gyermekei: Klára,
György, Anna. VII Ferencz 1768—69-ben
kozárvári birtokos. 187 1765-ben elvette naláczi b. Naláczy Katát, N. István és gr.
Toldalagi Zsuzsa leányát. Meghalt 1792
körűi. Neje 25 évig viselte az özvegyi
fátylat s 1817 augusztus 8-án 73 éves
korában Kozárvárt halt meg.188 Koporsója
körül gyermekei állottak : Károly, Katalin
és István.
l. II. Károly l769-ben született. 1798-ban
Pecsétszegen birtokos. 180 1809-ben Feketelakon 10 telke volt. 190 1816 körül KisDebreken 10 2 /3 jobbágytelke volt. 191 Kétszer nősült. Első neje czegei gr. Vass
Eszter (Miklós és losonczi b. Bánffy
Krisztina 1.) volt, ki 1803 márczius 18-ika
Pál ága.
előtt meghalt. 1818-ban másodszor is megV. Ferencznek, mint előbb már láttuk, nősült s kézdiszentléleki Kozma Annát
2 fia v o l t : VI. Miklós és Pál. Mig Miklós vette el. 7 évi boldog házassága után, 56
ága dédunokáiban kihalt, addig a Pál ága éves korában, 1825 februárius 27-én ő is
fölvirágzott. Pál 1728 szeptember 7-én elköltözött az élők sorából, hátrahagyva
192
megnősült s bethleni gr. Bethlen Klárát, özvegyét és 2 leányát. Özvegye 72 éves
B. János és borbereki Alvinczi Erzsébet korában Kolozsvárt 1860 április 12-én
193
Gyermekei:
leányát vette el,182 kivel Kozárvárt birto- halt meg.
a) Kata, kilyéni Székely Jánosné. Szükokat is kapott. 180 1755 augusztus 26-án
grófi czímet nyert. 184 1768 körül halhatott letett 1788 körül. Meghalt 1868 április
185
17-én Szászvároson 80 éves korában. 194
meg, mert ezután csak özvegye szerepel.
b) Krisztina. Született 1794 körül.
Nejétől 4 fia származott: /. Ádám és
1812-ben
nőül ment bethleni gr. Bethlen
f. Károly, kik korán elhaltak ; III. István, ki
'74 Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz. kvt.
m Ugyanaz, u. o.
no Magyar Nemzetségi Zsebkönyv I. k. 165. 1.
n? U. o. I. k. 54. ].
178 Kőváry László: Erdélyben kihalt főúri családok 54-55. I.
179
Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz. kvt.
180
Ugyanaz, u. o.
181
U. az u. o. Mely évben és hónapban halt
meg, a szomorújelentésen nincsen föltüntetve.
182
Czegei Vass László naplója 543. 1. Árokallyán 1728 aug. 2-án kelt lakodalmi meghívó a
széki gróf Teleki-nemzetség levéltárában Maros-

vásárhelyt. Új rendezés 303. sz.
183
Szolnokdoboka vm. monogr. IV. k. 437. 1.
J<w Királyi Könyvek 272. 1.
185 Szolnokdoboka vm. monogr. IV. k. 438. 1.
188
Történeti Lapok 1874. évf. 358/1.
187
Szolnokdoboka vm. monogr. IV. k. 438. 1.
188
Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz. kvt.
188
Szolnokdoboka vm. monogr. V. k. 417. 1.
l90 U. o. 111. k. 439. 1.
l»' U. o. 11. k. 534. 1.
192
Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz kvt.
193 Ugyanaz, u. o.
194
Ugyanaz, u. o.
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Károlyhoz (Pál és b. Kemény Krisztina
f.), kivel 25 évig élt boldog házasságban. í a 5
Meghalt 1842 augusztus 1-én, 48 éves korában Kolozsvárt, eltemették BetIenben. IUG
2. Katalin, bethleni gr. Bethlen Farkasné. Esk. 1794-ben. Férjét boldog házassága 29-ik évében, 1823 június 14-én
74 éves korában vesztette el,19' maga pedig
1841 április 19-én követte. 198
3. IV. István. Született 1770-ben. Nőül
vette hadadi b. Wesselényi Orsolyát, Farkas és bethleni gr. Bethlen Júlia leányát,
kitől négy leánya származott. Meghalt 57
éves korában 1827 szeptember 21-én Erzsébetvárosban. 139 Gyermekei : a) Róza,
hídvégi gr. Mikó Miklós 2ÜO második neje.
Született 1800-ban, meghalt 1827-ben.
bJEszíer. Meghalt 1827 előtt, c) Mária, hidvégi gr. Mikó Miklós harmadik neje. Szül.
1796-ban, esk. 1827-ben, meghalt 34 éves
korában 1830 július 16-án Hidvégen. 201
d) Borbála, malomvizi gr. Kendeffi Elekné.
Meghalt 1846-ban.
III. Istvánnak nagyajtai Cserey Teréztől l fia és 2 leánya származott. Ezek:
1. Klára, sárosberkeszi Mózsa Lászlóné.
Szül. 1764 márcz. 17-én.202 Esk. 1791-ben.
2. IV. György. Született 1775-ben. Kétszer nősült. Első neje zabolai gr. Mikes
Borbála, Zsigmond és ábrámfalvi Ugrón
Júlia leánya. Esküvő 1802-ben. Boldog
házasságuk 3 évig tartott, mert felesége
„minekutánna szerencsésen szült volna,
195

f 1837 szept. 23. Sárospatakon. (Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz. kvt.)
11)6
Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz kvt.
197
Ugyanaz, u. o.
IU8
Ugyanaz, u. o.
isu Ugyanaz, u. o.
*)0 Vll. Miklós és bethleni gr. Bethlen Klára fia.
201
Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz. kvt
202
Történeti Lapok 1874. évf. 389. l.
203
Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz. kvt.
304
Dániel Lajos f 1810 januárius 19.
205
A Dániel-család eredete 246. és 252. 1.

15 nap tartó fájdalmai után", életének
19-ik esztendejében 1805 szept. 16-án
Bodokon meghalt. 2 0 3 Nejétől 3 fia származott : Zsigmond, V. György és Imre.
Másodszor 1812 körül vargyasi Dániel
Lajos 2 0 1 özvegyét sepsiszentgyörgyi Daczó
Máriát, a József és réthi Antos Mária
leányát vette el.205 1820 június 27-én, 45
éves korában Bodokon halt meg s ugyanott
augusztus 29-én temették el.205
3. Anna, hídvégi gróf Nemes Károlyné. 207 Szül. 1783-ban, esk. 1800-ban.
Meghalt 1831 februárius 28-án Hidvégen,
életének 48-ik, házasságának 31-ik esztendejében. 208
IV. György első nejétől zabolai Mikes
Borbálától 3 fia született.
a) Zsigmond, ki anyja halála után nemsokára elhalt. 2 0 9
b) V. György. Szül. 1804 július hó
24-én.21ü 1828 szeptember 15-én egybekelt bethleni gr. Bethlen Erzsébettel, Sándor és magyargyerőmonostori b. Kemény
Mária leányával, 2 1 1 kivel boldog házasságban élt 1861 május 1-én, 57 éves korában, Kolozsvárt bekövetkezett haláláig." 1 2
Özvegye még 14 évig viselte az özvegyi
fátylat s élete 70-ik évében 1875 április
15-én halt meg Kolozsvárt. 2 1 3 Nejétől két
gyermeke származott:
1) Sándor. Mint fiatal ember szerelmi
bánatában Mikes Leopoldin iránt 1857
július 14-én főbe lőtte magát. 214
a«! Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz. kvt.
SUT Nemes Gáber és czegei gr. Vass Erzsébet
fia. (Genealógiai Füzetek 1905. évf. 94. I.)
»oá Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz. kvt.
200 Hegedűs István : Emlékbeszéd hídvégi gr.
Mikó Imre felett 5. 1.
10
Magyar Nemzetségi Zsebkönyv I. k. 53. 1.
211
Szül. 1806 április 5. (U. o. I. k. 53. 1.)
212
Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz. kvf.
213
Ugyanaz, u. o.
214
Kőváry László : Erdélyben kihalt főúri
családok 55. I.
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2) Julia, galanthai gr. Eszterházy Jáfogadta el, Erdélyben kívánt maradni. A
nosné. 215 Szül. 1834 április 3-án. Esk.
szabadságharcz alatt Bécsben tartózkodott
210
1856 május 26-án Kolozsvárt.
Férje 74
s midőn 1849 végén hazabocsátották —
éves korában, házassága 42-ik évében 1898
boldogan hagyott családi tűzhelyét gyászba
június 24 én halt meg Kolozsvárt. 2 1 7 Az
borulva találta, mert neje kisrhédei gr.
özvegyi fátylat, mint nemzetségének utolsó Rhédei Mária 2 2 0 9 évi boldog házasság
tagja, majdnem 14 évig viselte s élete 79-ik után 1849 márczius 24-én gyermekágyban
évében 1912 június 7-én hosszas szenvedés meghalt. 2 2 1 Temetése márczius 25-én ment
után hunyt el Kolozsvárt. 2 1 8
végbe s beszédet koporsója fölött Nagy
c) Jmre 1805 szeptember 4-én Három- Péter tartott. 222 Családi gyászát még súszéken Zabolán született a Nikesek egyik lyosabbá tette a nemzet gyásza. De Mikó
kastélyában. Anyja zabolai gr. Mikes Bor- Imre a levert hazát és nemzetet nem tarbála fia életét a magáéval váltotta meg. totta elveszettnek. Életének ekkor kezdő15 éves korában árvaságra jutott s nagy- dött legfényesebb, tettekben és hatásban
szülői 2 1 " gondos nevelésében részesült, legdicsőbb korszaka. Társadalmi középkik a nagyenyedi Bethlen-kollégiumban pontot teremtett Kolozsvárt. Termei megtaníttatták. Tanulmányait befejezve, a köz- nyíltak az erdélyi értelmiség és hazafiság
pályára lépett. Még joggyakornok volt a képviselőinek s minden nemes eszme,
marosvásárhelyi királyi táblánál, midőn minden életrevaló törekvés vagy tőle intöbb vármegye táblabírájává választotta. dult ki, vagy általa karoltatott fel, ápol1826-ban erdélyi főkormányszéki tisztelet- tatott s jutott sikerre, így új életre keltette
beli jegyző, 1831-ben tiszteletbeli fogal- az Erdélyi Gazdasági Egyesületet, a Komazó, 1834-ben tiszteletbeli titkár lett. lozsvári Nemzeti Színházat stb. 1859-ben
1835-ben titkári ranggal Bécsbe az er- megalapította az Erdélyi Múzeum-Egyedélyi udvari kanczelláriához tétetett át s sületet, melyet gr. Kemény József és
2 év múlva, 1837-ben, mint főkormány- Sámuel kezdeményeztek. E közben a
széki tanácsos tért vissza Kolozsvárra. tudomány és irodalom mezején maga is
1838-ban a nagyenyedi Bethlen-kollégium szorgalmasan működött. 1860 deczember
gondnokává, 1840-ben pedig a református 10-én Erdély kormányzójává neveztetett
egyházkerület egyik főgondnokává válasz- ki, de midőn gr. Nádasdy vette kezébe
totta. 1847-ben erdélyi királyi kincstárnok a kormány vezetését, lemondott. Midőn
lett. 1848-ban báró Jósika Sámuel a kan- 1864-ben az udvari kanczellária Nagyczellárságról lemondván, a fejedelem bi- szebenbe országgyűlést hirdetett, a törzalma gr. Mikót hivta helyébe, de ő nem vénytelen rendeletnek nyíltan ellenszegült,
218

E. Dénes és gr. Haller Czeczilia fia. Sz. 1824
márcz. 23. (Genealógiai Fűzetek 1905. évf. 94. ].)
•ilc Gróf Eszterházy János: Az Eszterházycsalád és oldalágainak leírása 227—227., 280. 1.
21
' Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz. kvf.
8
Ugyanaz, u. o.
218
Gr. Mikes Zsigmond háromszéki királybíró és Ugrón J ú l i a .
220
Rhédei Ádám és széki gr. Teleki Mária leánya.
Szül. 1811 aug. 18. Esk. 1840. (Magyar Nemzetségi Zsebkönyv I. k. 468. 1.)
Az E M. E. Emlékk&nyvo

221

Szomorújelentése az Erdélyi Nemzeti Múzeum Könyvtárában.
222
A nő hivatása. Előadva egy halofíi elmélkedésben, melyet néhai kís-rhédei gróf Hitedéi Mtiria ÚT aszszonynak érd. kincstárnok és
á l l a m i v. b. t. tanácsos hídvégi gróf Mikó Imre
úr ő nagyméltósága szeretett hitvesének koporsója felett tartott Nagy Péter Kolozsvárit Mart.
26-kán 1849. Kolozsvárit, Nyomtatott az év. ref
kollégyom betűivel. 4° 14.1. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Könyvtárában. H. B. 10114.)
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űróf Mikó Imre és családja

a gyűléstől távol maradt és a gyűlés ellen
írt emlékiratot b. Kemény Ferenczczel
ő vitte fel Bécsbe. Az 1865-iki kolozsvári
országgyűlésen a magyar párt egyik vezére
volt és a magyar országgyűlésben Pesten,
mint Kolozsvár képviselője jelent meg,
A koronázáskor alakult felelős magyar
minisztériumban a közlekedésügyi tárczát
vállalta el, de a mikor kötelességének
eleget tett, visszavonult. Élete utolsó éveit
egyházának szentelte, melyről halálos
ágyán sem feledkezett meg. A súlyos
223

Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz. kvt.
*" V. ö. Vasárnapi Újság 1876. évf. 610. l.
- Magyarország és a Nagyvilág 1876. évf. 29.
sz. — Pesti Napló 1877. évf. 31., 132. sz. Hegedűs Isíván : Emlékbeszéd hídvégi gr. Mikó
Imre felett 1876. nov. 18-án. (Kolozsvár, 1876.)
8-r. 26 1. — Nagy Péter : Emlékbeszéd hídvégi
gróf Mikó Imre felett 1876. nov. 26-án Sepsiszentgyörgyön. (Kolozsvár, 1877.) 8-r. 19 l. — Kő-

családi csapások, melyek 1862-től érték
- elvesztette egyetlen fiát s benne családja és neve utolsó fiú-örökösét, elvesztette nagyobbik leányát s a kisebbiket
özvegységre látta jutni — életerejét megörölték. 1876 szeptember 16-án reggel
3
/4 8 órakor, 72 éves korában, három
hónapi súlyos szenvedés után, hunyta le
örökre szemeit 2 2 3 Erdély egyik legnagyobb
fia, ki fiává fogadta az egész székelységet s örököséve tette nemzetét, hazáját. 2 2 4
Szeptember 19-én helyezték örök nyugalomra.
Gyermekei :
1. Mária, széki gr. Teleki Károlyné. 2215
Szül. 1842 június 23-án, esk. l860 szeptember 24-én. 220 Meghalt 7 évi boldog házassága után, 25 éves korában, l868 februárius
9-én Kolozsvárt gyermekágyban. Temetése
a családi sírboltba februárius 12-én.22'
2. //. Ádám. Szül. 1843 j ú n i u s 3-án.
Tanulmányait a kolozsvári ref. kollégiumban végezte s azután külföldre ment.
„Midőn az egész család már-már megérkezettnek hitte a boldog perczet, mely
viszont édes övéi körébe hozandja a
m i n d n y á j u k által forrón szeretett ifjat, ki
pár év olta külföld egyetemein mivelte
magát, akkor érkezett a hír jelentve betegségit a várva-vártnak. Az apa még
láthatta egyetlen fiát, de már a halál
árnyékában." 1862 szeptember 16-án idegenben, Linzben, hunyta le örökre szemeit
a 19 éves i f j ú ' " 1 s vele sírba szállott
apja szemefénye és családja utolsó
váry László: Erdélyben kihalt főúri családok
55—59. 1. — Szinnyei József : Magyar írók élete
és munkái Vili. k. 1347-1354. h.
-s Gr. Teleki Lajos és bethleni gr. Bethlen Eszter fia. Szül. 1836 nov. 1. (Genealógiai Füzetek
1905. évf. 94. l.)
-16 Magyar Nemzetségi Zsebkönyv I. k. 248. 1.
7
Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz. kvt.
-8 Szomorújelentése az Érd. Nem/. Múz. kvt.
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fiúsarjadéka. Szeptember 23 án Nagy
Péter rövid halotti beszéde után 2 2 9 Kolozsvárt a családi sírboltba temették el.
3. ///. Ferencz. Meghalt 1849 előtt
csecsemő korában. 230
4. Anna. Született 1849 márczius 17-én.
Először hadadi b. Wesselényi Józsefhez
(Farkas és malomvizi gr. Kendeffy Rozália fia) ment nőül 1871 szeptember l2-én, 231
de boldog házassága 3-ik évében 1874
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augusztus 11-én férjét elvesztette.232 1880
július 5-én másodszor is férjhez ment
verőczei gr. Pejacsevich Arthurhoz 2 3 3
(Károly és Telbisz Francziska fia), ki 1899
szeptember 30-án 53 éves korában halt
meg.234 Tíz év múlva özvegye is követte,
születésnapja 60-ik évfordulóján, 1909
márczius 17-én Budapesten, örökre lehunyta szemeit.235 Eltemették Kolozsvárt
márczius 19-én a családi sírboltba.
Köblös Zoltán

22» A nemes ifjú. Halotti beszéd hídvégi gróf
Mikó Ádám koporsója felett, tartotta Nagy Péter
Kolozsvárott, szeptember 23-án 1862. a ref. belvárosi templomban. Kolozsvárott, 1862. Az év.
ref. fótanoda betűivel. 8-r. 16 1. (Erdélyi Nemzeti
Múzeum Könyvtára H. B. 8548.)
-30 Hegedűs István id. m. 12. I.
MI Magyar Nemzetségi Zsebkönyv I. k. 452.1.
«s Szomorújelentése az Érd. Nemz. Múz. kvt.

233
Szül. 1845 decz. 31. (Magyar Nemzetségi
Zsebkönyv I. k. 195.1.) Fia P. András 1898 május
3-án engedélyt nyert, hogy verőczei és Ijidvégi
előnévvel gróf Pejacsevicb — Mikó kettős családnevet viselhessen (Kempelen Béla: Magyar
nemesi almanach 104. 1.)
234
Szomorújelentése az Erdélyi Nemzeti

Múzeum kvt.
535
Ugyanaz, u. Q.
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A Hídvégi Mikó család grófi rangra emelése.
NEMZETI fejedelemség sírba dőltével,
a folytonos zavarok, belső villongások, török pusztítások megszűntével Erdély
az (osztrák) német császári és magyar
királyi ház uralma alatt kezdett voltaképpen
konszolidálódni.
Főleg Mária Terézia korában, Erdélyben nagy arányokban folyik a polgárosodás. Erdély nemes családai legtöbbje
észrevéve a korszellem, az idők, a politikai viszonyok változását, nemcsak hogy
alkalmazkodtak, simultak a változott viszonyokhoz, hanem tevékeny részt vettek
Erdély konszolidálásában és erre a központi hatalmat hathatósan támogatták. A
jutalom, nagyon természetesen, nem maradt el és Mária Terézia uralma Erdélyben
a rangemelések korává lön.
Erdélynek, különösen újabb történetében, oly nagy szerepet játszó gróf Mikó
család is csak a XVIII. század közepén
Mária Teréziától kapta a grófi rangot, noha
a rangemelést először kérő Mikó Pál kérvényében arra hivatkozik, hogy a grófi
czímet már ősei is használták, a mi valószínűleg, Erdély nemzeti fejedelmei alatt
történhetett meg. A kiváló és érdemes
család rangemelése összeesik a hídvégi
Nemes, a nagyszalontai és toldi Tholdi, a
nagyenyedi Szilágyi, a losádi űyörgyfi családok grófi, illetve bárói rangra emelésével.
1755-ben, a hídvégi Nemes családdal

A

1

kapcsolatban, hídvégi Mikó Pál felségfolyamodványt terjesztett Mária Terézia elé,
melyben hivatkozva arra, hogy családja,
mely a hídvégi Nemes családdal egy
törzsből származik, néhány év előtt a
grófi rangot és czímet kérte ugyan, azonban a kérvény az erdélyi kanczellária levéltárából eltűnt, ennélfogva most a saját
maga és leszármazói nevében megújítja
ezt a kérelmet és legyen kegyes őt a felség
a grófi ranggal és czímmel annál is inkább
kitűntetni, mert hiszen családja Erdély
mágnásaival, grófjaival, báróival úgy is
rokonságban van, de sőt ősei nemcsak
ilyen előkelő családokkal voltak összeköttetésben, hanem már a grófi czímmel !s
éltek ' és egyébként a család az uralkodó
házaknak sok hasznos szolgálatokat tett.
Az erdélyi udvari kanczellária 1755
augusztus 22-én Bécsben kelt felterjesztésével Mikó Pál kérelmét pártolólag terjesztette Mária Terézia elé, azzal az
indoklással, hogy a folyamodónak teljesen
igaza van, a midőn azt állítja, hogy Erdély
főrangú családjaihoz rokoni kötelék fűzi,
mert hiszen neje Erdély egyik leghíresebb
és legelőkelőbb családjaiból való, t. i.
született Bethlen grófnő.
Mária Terézia elfogadva a kanczellária
felterjesztését, erre ráírta a „placet"-et,
mire 1755 augusztus 26-án hídvégi Mikó
Pál számára kiállították a grófi diplomát.

Antiquitus etiam iám cum praecipuis magnatum familiis non solum nexum habuerunt maiores
mei, séd etiam tituh usi fuerint. 1755: 185, érd. üdv. kancz. szám. (Orsz. Levéltár.)

A HÍDVÉGI MIKÓ CSALÁD GRÓFI RANGRA EMELÉSE

A királyi kegyelem megnyilvánulásával
a Mikó-család összes akkor élő tagjai
elnyerték a grófi rangot, kivéve Mikó Miklóst, a ki az erdélyi nagy fejedelemség
vice-lovászmestere volt és ennek fiát,
ugyancsak Miklóst. Azonban ezek, illetve
helyesebben ez utóbbi sem maradt sokáig
nemesi sorban. Ugyanis Mikó Miklós, mint
a nemesi testőrség alhadnagya (sublocumtenens praetorianus) 1770 áprilisában, közvetlenül atyjának ezen esztendő első felében bekövetkezett halála után, 2 folyamodványt nyújt be Mária Teréziához, melyben
előadja, hogy néhai atyjának édes testvére
hídvégi Mikó Pál már tizenöt esztendő
előtt a grófi ranggal és czímmel ékesíttetett fel, a grófi diploma teljes taksáját
is lefizette, ellenben az ő (folyamodó)
atyja, a kinek a pénz részint másra, részint
pedig arra kellett, hogy őt (a folyamodót)
olyan nevelésben részesítse, hogy valamikor még a királyi Felség körüli szolgálatra is alkalmas legyen, 3 a lovagi sorban
(in statu equestri) maradt. Az említett
nevelés nem volt hiábavaló, mert a folyamodó már tizenegy év előtt az erdélyi
főkormányszék kanczellistája, végül hét
esztendeje pedig Őfelsége nemesi testőr4
ségének tagja. E minőségében hűség2

Érd. üdv. kancz. 1770: 109. sz.
„Pecunias . . . partim in alias necessitates,
partim in mc eomodo educandum, üt ad altissima aliquando maiestatis vestrae sacratissimae
servitia aptus digniisque iudicarer, convertere
omnes debebat." Érd. üdv. kancz. 1770: 324. sz.
4
Quem eiusdem scopum vanum non fuisse,
paucis post annis, felix eventus docuit. Prima
enim altissimi maiesfafis vesfrae sacrafissimae
servitii fyrocinia annis abhinc undecim, qua regii
in Transylvania gubernii cancellista posui, inde
verő recta huc traductus, sepfem iám ab annis
sacri maiustatis vestrae corporis custodem continuo ago. Quo in munere, qua fide, quave mtegritate semper versatus sim, testem habeo propnam
intemeratam conscientiam, testes habeo praepositos mihi omnes officiales meos, quorum arbitrio
8
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gel és lelkiismeretesen szolgálta Őfelségét,
a mint azt előljáró tisztjei is bebizonyították, a midőn őt három izben különös
küldetésekre is felhasználták, úgymint
1764-ben, midőn a császárt kisérte a magyar bányavárosokba, másodszor 1765-ben,
midőn Lipót flórenczi nagyherczeg menyegzőjére küldték ki és harmadszor 1769-ben,
a mikor Amália főherczegnőt kisérte Olaszországba. Midőn innen visszatért, kérte
Őfelségét, hogy folyamodónak adja meg
a grófi rangot és úgy bocsássa el Bécsből, azonban egyúttal a grófi rang adományozásáért járó díjak elengedését is
kérte. Ebbéli kérelmére kedvező választ
is kapott, azonban a míg atyja halálos
betegsége és halála miatt az udvartól
távol Erdélyben tartózkodott, a birodalom
kormányzásának gondjai mellett Őfelsége
ezen kérelmet elfelejtette és igéretét nem
teljesítette.
A midőn most kérelmét megújítva előterjeszti egyúttal arra kéri a felséget, hogy
tekintettel hűséges szolgálataira, továbbá
az atyja halála folytán rázúdult sok kiadásra
és az ezen haláleset miatt őt ért károkra,
csupán csak a grófi diploma kiállításáért
járó díjat fizettessék vele meg.
Erre a folyamodványra az egész 1770.
dignus iudicatus sum, qui ternis vicibus ad singulares obeundas expeditiones, cum paucis commilitonum meorum applicarer, utpote primo anno
1764. ad comitivam augustissimi imperaforis in
itinere ad civitates Hungáriáé montanisticas suscepto. secundo, anno 1765. ad servitia Oeniponti,
occasione nunptiarum serenissimi magni ducis
Florentiae Leopold! praesfanda et tertio, anno
proxime elapso 1769 ad conducendam. in Ifaliam
serenissimam archi ducissam Amáliám. Séd nec
ipsam maiestatem vestram sacratissimam attentam omnium actionum nostrarum spectatricem
ét observatricem, fides mea ac in officio praestando sedulitas ét accuratio töt annorum spatio
contestata latere potest. Érd. üdv. kancz. 1770 :
324. sz.

24f)

I V Á N V I BÉLA

esztendő folyamán válasz nem érkezett,
úgy, hogy Mikó Niklós 1771 elején egy
újabb rövid felségfolyamodványt ad be a
királynőhöz, melyben őseinek érdemeire
hivatkozva előadja, illetve ismétli, hogy
tizenhat év előtt Mikó Pál grófi rangot
kapott, azonban eme rangemelés fényében
a folyamodó atyja nem részesült. Miután
pedig ma már csak a folyamodó az egyetlen Mikó, a ki a grófi rangot nem élvezi,
ennélfogva kéri Őfelségét, hogy emelje őt
is a grófok sorába. 5
Végre már erre a kérvényre az erdélyi
kanczellár, báró Brukenthal, 1771 januárius
23-án felterjesztést intézett Mária Teréziához, melyben röviden összefoglalva a
Mikó Miklós kérvényében előadottakat,
ilyen véleményt ad: „Der Supplicant ist
schon vor ohngefär einen Jahre um diese
Standes-Erhöhung eingekommen, verlangte
jedoch zugleich, dass ihn die davor entrichtete Tax-Gebühr nachgesehen werden
möge. Eure Majestät befohlen damahlen,
dass seine diesfällige Bitte seponieret werden solle." Bár a folyamodó a legutóbb,
(t. i. 1771 januáriusában) benyújtott kérvényében (memória!) a taksáról és rangemelési díjról nem emlékszik meg, mégis
tekintettel úgy családjára, „noch sein
besitzendes Vermögen (in welchen er den
gráf Mikó seines Vätern Bruder überlegen
ist) einiger Anstand obwaltet", a kanczellár végeredményben arra kéri a királynőt,
hogy az erdélyi kereskedelmi berendez5

Ast cum annis superioribus Paulus Mikó
de Hidvég genitoris mei iám defuncti fráter consangvineus a sacratissima vestra maiestate ex
innatamaterna clementia clemenfer comitis titulo
donatus fuisset, genitor meus praememorafus ex
ista regia clementia particeps non fűit. Cum
itaque bodie solus exstem qui in nostra f a m í l i a
praememorafae regiae clemenfiae particeps non
sím, flexis genibus supplico ante thronum maiestatis vestrae sacratissimum, digneíur maiestas
vestra sacratissima me quoque parficipem prae-

kedések létesítésére szolgáló alap javára
eső taksát a jelen esetben kegyesen engedje el.°
Brukenthal felterjesztése nem a királynő, hanem József corregens elé került,
a ki Mikó Miklós kérvényét, illetve a kanczellár felterjesztését a következőleg intézte el : „Ich bewillige für den Mikó den
Grafenstand gegen vorgängige Erlegung
der ad Camerale abzuführenden Tax.
Joseph corregens". 7
Megtörtént tehát az óhajtott rangemelés, de feltétlen követelmény volt a rangemelési taksa előzetes lefizetése.
Az erdélyi kanczellária ezt az elintézést valahogy (hogy milyen úton-módon
az az iratokból nem derül ki) tudatta
Mikóval, mert ez már 1771 április 17-én
újabb kérvénynyel fordul a Felséghez, a
melyben a folyamodó Mikó, a ki ekkor
már az erdélyi királyi tábla számfeletti
fizetéstelen ülnöke volt, megköszöni Őfelségének azt a kegyet, hogy őt grófi rangra
emelte, azonban a rangemelésért járó taksának ezer forintra való mérséklését kéri,
még pedig az előttünk már ismeretes érdemekre való hivatkozás mellett praecedensként felhozza a gróf Nemes Elek
hasonló esetét.8
Az erdélyi udvari kanczellária egy 1771
április 24-én fogalmazott," de csak 1771
június 6-án Bécsben k e l t I 0 átiratban Mikó
Miklós kérelmét pártolólag teszi át a császári kamarához. Hogy azonban ez a párdictae regiae clementiae facéré ét ex maferna
maiesta'is vestrae clementia in numerum comitum resolvere. Érd. üdv. kancz. 1771 : 72. sz.
* Fogalmazványa Érd. üdv. kancz. 1771 : 72. sz.
~ Érd. üdv. kancz. 1772: 1588. sz.
* Érd. üdv. kancz. 1771 : 443. sz.
9
Ugyanott, ugyanazon sz. alatt.
0
Valószínűleg Brukenthal báró asztalán hevert ennyi ideig az ügy Egyébkent úgy látszik,
hogy a gyorsaság az e korbeli közigazgatásnak
sem volt erős oldala.
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toló átirat vezetett-e ott valami eredményre, azt megállapítani nem tudjuk.
Közbevetőleg meg kell jegyeznünk azt
az érdekes körülményt, hogy Mikó Miklós
abban a kérvényben, a melyet valóságos
táblai ülnöki állásért 1771 október 30-án
nyújtott be az erdélyi kanczelláriához,
már grófnak írja magát. 11 1771 július 4-én
és ugyanezen év november 11-én az erdélyi kanczelláriához beadott és szórólszóra egyező kérvényeiben Mikó Miklós
a grófi rangra emelésért járó 1500 frtnyi
taksának 1000 forintra való leszállítását
újra és ismételten megfolyamodja, 1 2 azonban, úgy a mint az első folyamodványra,
úgy erre a második, meg harmadikra sem
kapott választ.
1772 februárius 11-én beadott folyamodványában, végre negyedszer és utoljára kísérli meg, hogy a rangemelési
taksának 1000 forintra való leszállítását
kieszközölje. 1 3 Azonban úgy látszik mind
ez hiábavaló fáradság volt és daczára
annak, hogy a Felség még 1771 tavaszán
megadta Mikó Miklósnak a grófi rangot,
magát a grófi diplomát csak 1772 szeptember 23-án állították ki és csak 1773
május 8-án expediálták.u Tehát úgy látszik csak ekkor tudta vagy akarta Mikó
Miklós az 1500 forintnyi taksát lefizetni.
Innen kezdve a család zavartalanul
használja a grófi rangot és czímet, melyet
a család egyik ága könnyen, a másik pedig
nehezen, küzdelmek árán szerzett meg.

nek megfelelő sablonos, a család történetéből semmit el nem áruló diploma.
Ezzel ellentétben a Mikó Miklós nehezen megszerzett diplomája már sokkal
beszédesebb.
Elmondja nekünk, hogy a Mikó család
őse egy bizonyos Akadás nevű székely
volt, kinek fia Vincze 1253-ban IV. Béla
királyunknak diplomatája volt.
Olvassuk továbbá, hogy Mikó Mihály
1506-ban a székelyek agyagfalvi gyűlésén
vett tevékeny részt.
1599-ben Mikó Miklós a szerencsétlen
kimenetelű szebeni ütközet után Báthori
András fejedelmet az üldöző ellenség
ellenében védelmezte.
Mikó György és István, Bethlen Gábor
és Apafi Mihály fejedelmek alatt a Sepsi,
kezdi, orbai székek és Miklósvár praefectusai valának.
Mikó Ferencz Bethlen Gábor fejedelem
alatt főkamarás, kincstárnok, tanácsbeli,
továbbá Csík-, Gyergyó-, és Kászonszékek
kapitánya volt. Végül a rangot elnyerő
atyjáról Miklósról már tudjuk, hogy vicelovászmester volt.
Midőn még felemlítjük, hogy a grófi
diplomák egyike sem tartalmaz czímerleírást, elmondtunk mindent, a mit a diplomákról elmondani érdemes.
A grófi rangot adományozó oklevelek
szövege a következő:

*
*
*
Hátra van még, hogy a két grófi diploma szövegét közzé tegyük. Ha a diplomák szövegét a család története szempontjából vizsgálat alá vesszük, azt találjuk,
hogy a Mikó Pálé teljesen az akkori idők-

Mária Terézia hídvégi Mikó Pálnak
grófi czímet és rangot adományoz.

I.
Bécs, 1755 augusztus 26.

Nos Maria Theresia etc. Tibi fiäeli nobis
dilecto egregio Paulo Niko de Hidvegh salutem ét gratiae nostrae caesareo regioque
principális continuum incrementum ; quoniam
13

11
12

Érd. üdv. kancz. 1771 : 1190. sz.
Érd. üdv. kancz. 1771 : 1233. és 1518. sz.

Érd. üdv. kancz. 1772: 174. sz.
i< Érd. üdv. kancz. 1772- 1588. sz.
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supremus ille rerum omnium arbiter, totiusque
universi conditor et moderátor Deus, qui pro
altissimae et inperscrutabilis sapientiae suae
praeeminentia, cuncta suis terminis, numero,
pondere ac mensura ordinatissime distinxit,
illis, quos ad moderandas generis humani
imperiorum regnorumque habenas, singulari
providentia constituit, veluti proprium et peculiare munus esse voluit, ut subditorum incremento assidua cura perennique stúdió invigilarent ad illorumque dignitatem, qui reliquis
virtute et sanguine praestant augendam ac
illustrandam intenderent; cum nihil ad retinendam regiam amplitudinem accomodatius
constitui posse videntur, quam si hi, quibus
regnorum moderamina divino nutu committuntur, in plures de rebus humanis quam optime
meritos liberalitatis et munificentiae partes
exerceant, quosque verae laudis sectatores et
praeclarorum facinorum aemulos intuentur,
hos munificis glóriáé ac honorum titulis claros
reddant et insignes. Quae omnia nos animo
nosfra saepius revolventes, nihil príus antiquiusque habuimus, quam, ut viros, quos
generis claritas, eximiae virtutes excellentisque
animi qualitates sua sponte commendatos
effecerunt, ad eminentioris fastigii culmen
evehamus eteducamus; hac siquidem ratione
et regium decus immortalisque nominis splendor longe lateque diffunditur et ipsi etiam
subditi virtutis praemiis, veluti acerrimis stimulis allecti ad egregia quaeque facinora
obeunda, resque maximas aggrediendas et
conficiendas alacrius vehementiusque incitantur ac inflammantur. Quando ifaque informaremur eadem cum comitibus Nemes te
stirpe natum, quae turn avitae nobilitatis
vetustate, turn facinorum sago togaque editorum, inconcussae item in sacram regni
nostri Hungarici coronam divos Hungáriáé
reges et Transsilvaniae principes antecessores
nostros a seculis testatae fidelitatis illustribus
exemplis claram sui constituit memóriám,
eandem denique stirpem tuam praeclaris familiarum in illo haereditario nobis principatu
cognationibus iunctam esse ex nonnullorum
fidelium nostrorum de te facta commendatione clementer intelligamus; te quoque ea
fidelitate ac indole ad fidelia nobis augustaeque
domui nostrae navandum servitia editis etiam
pro re nata speciminibus comparatum esse,
ut de te non tantum bene sperare, sed etiam
confidere possimus, quo aucta hac stemmatis

tui claritafe eo impensius omnia studia conatusque conferas, ut nullám benemerendi,
huicque in te collatae munificentiae nostrae
correspondendis praefermissurus sis occasionem imo non vulgärem solum, verum etiam
praestandis speciali zelo ac fervore servitiis
distinctum, tuam iugiter probare possis fidelitatem, quibus generis videlicet tui vetustae
claritatis et praeattactae commendationis
nostraeque de te habitae fiduciae rationibus
clementer motae, te Paulum Mikó de Hidvég
liberosque tuos iam natos et imposterum
divina ex benedictione nascituros, haeredesque
et posteros tuos e legitimo thoro utriusque
sexus universos in infinitum motu proprio
et ex certa nostra scienfia animoque deliberato,
deque caesareo regiaeque principális potestafis
nostrae plenitudine in statum et gradum comitum et comitissarum eveximus ac nostros
haereditarii nostri Transylvaniae principatus
regnique nostri Hungáriáé ac aliorum regnorum ditionum et provinciarum nostrarum
haereditariarum comites fecimus et creavimus
eiusque honoris et dignitatis titulo, qui veris
natis et indubitatis comitibus de iure et
consuetudine competit insignivimus; decernentes per expressum et statuentes, ut te,
Paule Mikó, praescriptique tui nomen, dignitatem et titulum comitum ferre, habere et
tarn in literis, quam nuncupatione verbau,
inque rebus, negotiis et actibus spiritualibus
et temporalibus a nobis et successoribus
nosfris, aliisque Omnibus et singulis cuiuscunque status, gradus, ordinis, conditionis et
dignitatis extiterint, pro veris comitibus haberi,
dici, nominari et honorari possitis ac valeatis.
Prout nos te praescriptosque tuos universos
comites nominamus,appellamus et declaramus,
perinde ac si a quafuor avis paternis et
maternis tales nati essetis, volentes et authoritate nostra caesareo-regiaque principali decernentes, ut ubivis locorum et terrarum, tarn
in iudiciis, quarh extra iudicia, omnibus iis et
singulis privilegiis, indultis, immunitatibus, libertatibus, iuribus, consuetudinibus, honoribus, dignitatibus, praerogativis, exemptionibus, gratiis
et favoribus ufi frui gaudere solent et possunt
omni contradictione et impedimento semotis;
eam porro tibi, fuisque praescriptis peculiarem
elargitae sumus gratiam ac vigore praesentium elargimur, ut in omnibus literis et
scripturis, quae a nobis et successoribus nostris ad vos dabuntur, vel in quibus per nos,
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vei successores nostros, vestri vei vestrorum
II.
praescriptorum fiet mentio, tiíulo Spectabilis
Bécs,
J772
szeptember
23.
ac Magnifici, ab aliis verő quibuslibet respective illustrissimi honorari ét ornari debeatis
Mária Terézia hídvégi Mikó Miklósnak,
ac debeant, prouti hanc formám per eos,
az erdélyi tábla ülnökének grófi czímet
quorum interest, ita observandam volumus ét
és rangot adományoz.
iubemus. Quo circa universis ecclesiasticis et
secularibus principibus, archiepiscopis, episNos Maria Theresia etc. Tibi, fideli nostro,
copis, ducibus, marchionibus, comitibus, baro- nobis dilecto, egregio Nicolao Miko de Hidnibus, militibus, nobilibus, clientibus, capitaneis
végh, tabulae nostrae regiae in magnó prineorumque vices gerentibus, dominis praefectis,
cipatu Transylvaniae iudiciariae assessori sacastellanis, locumtenentibus, officialibus, heroal- lutem ét gratiae nostrae Caesareo Regiae
continuum incrementum! Inter alias cum
dis, caduceatoribus, burgimagistris, iudicibus,
consulibus, civibus ét generaliter omnibus ac solatio populorum regnandi rationes fűit illa
singulis fidelibus ac subditis nostris cuiuscunque antecessoribus nostris haud postrema, üt quos
digniíatis, gradus, honoris et conditionis exis- vei honore natalium, vei stúdió virtutum
tant, serio mandamus ét praecipimus, üt te commendatos viderent, in eos ét ipsi mun>
ficentiae suae rádiós liberalius effundere gespraescriptosque tuos universos pro nostris
haereditarii principatus nostri Transylvaniae tirent facerentque, hoc non ideo solum, üt
suae illi virtuíis condigna retulisse praemia
ét regni Hungáriáé, a l i o r u m q u e regnorum,
ditionum ét provinciarum nostrarum haere- viderentur, séd ideo etiam, üt posteris quoque
ditariarum veris ét indubitatis comitibus ha- ad tuenda propagandaque domestica laudis
ornamento exemplum inde praeluceret, atque
beant, reputent, nominent ét honorent, eoque
ita, quod bonis huic evenire conatibus sólet,
titulo, gradu ét ordine, nec non iuribus, privilegiis, libertatibus, praerogativis ét praeemi- ad ampliores quoque dignitates aditus repannentiis.avitorumque armorum vestrorum insig- deretur. Hoc ipsum fideles nostros complectendi ornandique regálé stúdium nostro non
nibus Cquae benigne confirmamus) u f i , frui
minus
ingenitum animo fűit, dedimusque
ét gaudere sinant, teque ét tuos praescriptos
universos in iis omnibus ét singulis defen- inde ab initio suscepti regiminis operám, üt
quos praeter generis claritaíem vei ingenii
dant ét manuteneant atque alios, nequid in
c o n f r a r i u m attentent ét moliantur, pro viribus vis vei vitae morumque laudabilis conditio
commendatos reddidissent, regium nostrum
prohibeant ét impediant, in quaníum indigsentire
favorem, cumulat-que illő tam perfici
nationem nostram gravissimam ét poenam
centurn marcarum auri, pro dimidio nostro ad honores, quam ad obsequia principi ét
pátriáé exhibenda reddi alacriores possiní.
eí successorum nostrorum fisco, pro reliqua
Quum
itaque informaremur te, Nicolaum Mikó,
verő parte iniuriam passo vei passis totíes,
e
praeclara
praecipuis Magni principatus Tranquoties contra factum fuerit, omni spe veniae
sylvaniae
magnatum
ac procerum domibus
s u b l a f a solvendam incurrere voluerint harum
sanguinis
communione
innexa stirpe et ab
n o s f r a r u m in forma libelli expeditarum ac
iis maioribus ortum ducere, qui inconcussa
manu nostra subscriptarum sigillique nostri
in sacram regni nostri Hungarici coronam,
maioris ét impendentis m u n i m i n e roboratarum
divos Hungáriáé reges ét principes Transylvigorc ct testimonio literarurn medianfe. Dátum
vaniae praedecessores nostros inde a saeculis
in civitate nostra Vienna Austriae, die vigesima
per insignia facinora tóga sagoque testata
sexta mensis Augusti. A n n o Domini Miliesimo
fidelitate meritisque inde comparatis clari
septingentesimo quinquagesimo q u i n t o ; reghonesto semper loco in republica fuerunt et
norum etc.
infer iilos quidem Vincentius filius Akadás e
Maria Theresia.
primoribus Scythulis iám circa annum millesimum ducentesimum quinquagesimum tertium
Franciscus Bandi.
sub Béla huius nominis quarto, Hungáriáé
rege comitis officio functus ob peculiaria
(Eredeti fogalmazványa az Országos Levéltár insusceptis tam intra, quam extra regnum
Érd. üdv. kancz. 1755: 185. sz. Erdélyi Liber
legationibus praestita servitia ab eodem rege
Regius X. k. 408. l )
Ai K. M
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amplis cumulati latifundiis meruit, quae ho- memorato principe Gabriele Bethlen evediedum a posteris te nimirum et gentilibusque hetur, et quum supremus cubicularius, thetuis possideri perhibentur, Valentinus, nobilis saurarius et consilarius, sediumque Csik,
eius propago ob singulares animi dotes, Gyergyó et Kászon capitaneus esset, et tibi
morumque comitatem cognomento Nemes, in memória sequuturae aetatis conspectum
quod apud Hungaros nobilem denotaf, ornari pararet nomen et nobis pro fovenda augenmeruit, aliis alia obtigit laus omnibus artem daque etiam domustica laude iuge virtutis
una praecipua illa, quod fide in principes, relinqueret alimentum, tuus quoque genitor
charitate in pátriám praesfare contenderint, Nicolaus Francisco e Sophia comite de Bethex eorum numero Michael Mikó, dum anno len progenitus horum sectari vestigia voluit,
Millesimo quingentesimo sexto gentiles ipsius dignumque se apud nos reddidit, ut magni
Schythuli pro ordinanda republica conventum nostri Transylvaniae principatus agazonum
in villa Agyagfalva celebrarent, inter alios vice magister crearetur ; sed tu ipse etiam
gentis primores suo etiam interventu statutig maiorum benegestis non contentus, nisi et
in honorem sacrae coronae, respectum regis propriam iis virtutem jüngeres, turn hie in
et bonum pátriáé condendis conscribendisque custodia regii nostri corporis qua locurntenens
operám, quae praestari a bono cive debebac, et nobilium Hungarorum turmae praetorianae
impendit, complures alii aliis honorum meri- miles, t u m in Itália eo tempore quo seretorumque laudibus clari non minus et ipsi nissimam archiducem Austriae, Parmae et
tarn pátriám, quam suam ornare stirpem in Placentiae nuptam ducem Mariam Amáliám
curis habuerunt, gloriaeque etiam duxerunt, filiam nostram dilectissimam ex benigno
si fuso quoque sanguine testari, quales esse annutu et dispositione nostra cum nonnullis
cupiebant, potuissent. Eminuit hos inter sin- aliis memoratae praetorianae turmae nobilibus
gulari fidei et fortitudinis exemplo Nicolaus anno millesimo septingentesimo sexagesitno
Mikó, qui anno millesimo quingentesimo nona- nono comitabaris, ea fidei devotionique degesimo nono príncipi Andreáé Báthoreo post disti specimina, ea benemerendi fovisti excalpugnam ad Cibinium profligatam salufem in uistique studia, ut dignus invenireris, quem
fuga quaerere coacto fidissimus adhaesit primo fabuláé nostrae regiae in Transylvania
comes, intentusque saluti eius persequentium iudiciariae supernumerarium assessorein conadversariorum impetus, ictusque, ne superstite stituremus, mox etiam novo isto honoris
ipso desaevire in ilJum possent, diu, ut virum axiomate ornarcmus. His itaque tuis, maiofortém et ferri intrepidum condecebat, sus- rumque Hierum viriutibus et meritis motae
tinuit, nee telis illum obrui passus est, quoad postquam iam patruum t u u m Paulum Mikó
figere gressum pede et manu vibrarc ferrum de dicta Hidvégh, caeterosque etiam praefati
potuit, pro suo itaque principe victima facfus Vincentii descendentcs agnotos et gentiles
documentum posteris dedit, non posse glo- tuos ad hunc eveximus gradum, te non minus,
riosius quemquam mori, quam si ita more- haeredesque et posteros tuos e legitimo thoro
retur, ut post funera quoque viri forfis fide- nascituros utriusquc sexus universos in infilisque nomen et honorem in purpura sanguinis nitum tnotu proprio et ex certa scientia anipro purpura principis bene profusi relir.queref moque deliberato, ac c caesarco-regiae potesposteris, imo bonorum etiam omnium gratae tatis nostrae plenitudine in statum et gradum
recordationi incitamento hoc exemplum fuit comitum eveximus, haereditnriique princiGeorgio etiam et Stephano, uf ubi ille sub patus nostri Transylvaniae ac aliorum regGabriele Bethlenio, hie sub Michaele Apaffio norum, ditionum ac provinciarum nostrarum
Transylvaniae principibus ad sedium Sepsi, comites fecimus et creavimus eiusque honoris
Kezdi, Orbai et Miklósvár praefecturam admoti et dignitatis titulo, qui veris natis et indufuissent, cum opportuna hac pátriáé serviendi bitatis comitibus de iure et consuetudine
occasione in ea potissimum incumberent stu- competit insignivimus, decernentes per expresdia, quae boni publici cousas ad comune sum, ut tu Nicolae Mikó de Hidvégh, tuique
decus, utilitatemque provehere consvevissent, suprascripti nomen, dignitatem et titulum
in Francisci vero animum altius etiam pene- comitum ferre, habere et tarn in literis quam
travit, effecitque, ut ad ampliores in republica in nuncupatione verbali, inque rebus negotiis
honores duce virtute et glória maiorum sub et actibus spiritualibus ac temporalibus a
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nobis et successoribus nostris, aliisque óm- nent ét honorent, eoque titulo, gradu ét
nibus ét singulis cuiuscunque status, ordinis, ordine nec non iuribus, privilegiis libertatibus,
gradus, conditionis ét dignitatis extiterint, praerogativis ét praeminentiis ac armorum
pro veris comitibus haberi, dici, nominari ét tuorum avitis insignibus,
quae tibi tuisque
honorari possitis ac valeatis, prout nos te, praescriptis tanquam comitibus in omnibus
praescriptosque tuos universos comítes nomi- ét singulis honestis ac decentibus actibus,
namus, appellamus ét declaramus perinde, ac exercitiis atque expeditionibus, tam serio,
si a quatuor avis paternis ét maternis talis quam ioco in hastiludiis, seu hastatorum
natus esses, volentes ét authoritate caesareo- dimicationibus pedestribus et equestribus, in
regia ac principali decernentes, üt ubivis bellis, duellis singularibusque certaminibus ét
locorum et terrarum, tarn in iudiciis, quam quibuscunque pugnis cominus ét eminus, in
extra iudicia, omnibus iis ét singulis privi- scutis banneriis, vexillis, clypeis, tentoriis, coelegiis, indultis, immunitatibus, libertatibus, notaphiis, sepulcris, monumentis, clenodiis, aniuribus, consvetudinibus, honoribus, dignita- nulis, monilibus, sigillis, aedificiis, parietibus,
tibus, praerogativis, exemptionibus, gratiis ét fenestris, ostiis, cortinis, lacunaribus, tapefavoribus, q u i b u s alii veri ét antiqui comites tibus ac supellectilibus libere, pacifice ét
üti, f r u i ét gaudere possunt ac valent, üti, absque omni molestia habenda, gerenda ét
frui, potiri ét gaudere possis ac valeas, prae- ferenda clementer acceptavimus ét confirscripíique tűi valeant aíque possint omni mavimus te ét praescriptos tuos universos,
contradictione ét impedimento semotis. Eam üti frui ét gaudere sinant ac in iis omnibus
porro tibi, tuisque praescriptís peculiarem ét singulis defendant ét manuteneant atque
elargitae sumus gratiam ac vigore praesen- alios, ne quid in contrarium attentent et
tium elargimur, üt in omnibus literis ét moliantur pro viribus prohibeant ét impediant,
scripíuris, quae a nobis ét successoribus in quantum indignationem nostram gravissinostris ad vos dabuntur ét expedientur, vei mam ac poenam centum marcarum auri puri
in q u i b u s per nos ét succesores nostros vesíri pro dirnidia nostro ét successorum nostrorum
vei vestorum fíet mentio, titulo spectabilium fisco, pro reliqua verő parte iniuriam passo
ac magnificorum, ab aliis verő quibuslibet vei passis toties quoties contrafactum fuerit,
respective illustrissimarum honorari ét ornari omni spe veniae sublata solvendam incurrere
debeatis, debeantque, prouti hanc formám noluerint. Harum nostrarum in forma libelli
per cos, quorum interest, ita observandam expeditarum ac manu nostra subscriptarum
volutnus ét iubemus. Quocirca univeisis ecc- sigillique nostri maioris ét impendentis numilesiasticis ét secularibus, principibus, archi- mine roboratarum vigore ét testimonio liteepiscopis, episcopis, ducibus, marchionibus, rarum mediante. Datum in archiducali civicomitibus, baronibus, militibus, nobilibus, tate nostra Vienna Austriae, die vigesima
clientibus, capitaneis, eorumque vices geren- tertia mensis Septembris. Anno Domini Milletibus dominis, praefectis, castellanis, locum- simo septingentesimo septuagesimo secundo ;
(enentibus, ofíicialibus, heroaldis, caducea- regnorum verő nostrorum trigesimo secundo.
loribus, hurgi magistris, iudicibus, consulibus,
Maria Theresia.
civibus ét generaliter omnibus ac singulis
fidülibus ac subditis nostris cuiuscunque digHenricus comes a Blumegen
nitatis, gradus, honoris et conditionis existant,
Volffgangus
Cserey.
serio rnandamus ét praecipimus, uf te, praescriptosque tuos universos pro nostris haereExpedivit Perger etc. 28. Maii 1773.
ditarii principatus nostri Transylvaniae ét
regni Hungáriáé, aliorumque regnorum, di(Eredeti fogalmazványa az Országos Levéltár
tionum ét provinciarum nosfrarum veris ét Érd. üdv. kancz. 1772:1588.sz. Erdélyi Liber Regius
indubitatis comitibus habeant, reputent, nomi- XI. k. 417. 1.)
Dr, Iványi Béla
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Gróf Nikó Imre és a Bethlen-kollégium.
(1861—1863)
RDÉLV Széchenyije csaknem negyven
évig — 1838 —1876-ig — volt főgondnoka a Bethlen-kollégiumnak. Ez a szeretet és ragaszkodás talán soha sem volt
erősebb, mint 1861—1863-ban, mikor
annak újjászületéséről volt szó. Az 1848 —
1849-ben kirabolt s az abszolutizmus által
jogaitól megfosztott iskola valóságos regenerátora volt ő. Erős akarata s általános
nagy tekintélye lehetővé tette, hogy a
Bethlen-kollégium már 1862 szeptemberében teljes erővel kezdhette meg áldásos
működését, mikor elemi iskolája, gimnáziuma, bölcsészeti, jogi- és hittani tanfolyama újra föltámadt.
Visszaállítani a B e t h l e n - k o l l é g i u m o t
régi hírébe, fényébe és dicsőségébe, ez
volt a gróf Mikó Imre életének egyik fő
czélja, s ezért sem szellemi, sem anyagi
áldozatot nem kiméit. Ismerte, mint senki
más, ez iskola történetét, hivatását és
jelentőségét az erdélyi magyarság mivelődése terén. Tudta, hogy ez iskola pusztulása mérhetetlen veszteség az egész
magyarságra, virágzása pedig a nemzeti
erő és nemzeti eszme kiapadhatatlan forrását jelenti. Ezért tett meg minden lehetőt a Bethlen-kollégiumért.
Az iskola teljes visszaállítása előtt nem
sokkal írja „a nagyenyedi főiskola tanári
karának" azt a felszólítást, a mely minden
szavában kiváló tudást, a nemzete, egyháza sorsáért aggódó nagy államférfiul
és mélyen látó pedagógust árul el.

E

„Elérkezettnek látom az időt arra, mondja - - hogy az őzen nevelő és tanintézetünkben! tudományos és erkölcsi nevelés
és tanításügyre nézve nézeteimet a tisztelt
Tanári karral közöljem s annak saját szakkörükben! jövendő alkalmazására felkérjem."-A
nemzeti irodalom tanítására s a szív és értelem nevelése mellett, a jellemszilárdság fejlesztésére hívja fel a tanári kar figyelmét,
mert csak ezen erők biztosíthatják femnaradásunkat az idegen nemzetiségek között.
„E tényállás egyfelől az iskola gondnokoknak kiáltja hangosan fülébe, hogy az idők
szavát értsék meg, hogy kötelességeiket teljesítsék, hogy fontos állomásaikat sinc curáknak ne tekintsék ; másfelől a tanároknak is
kettőzött hivatali buzgalmat és szigorú lelkiismeretességet tesz kötelességükké. Egyik,
mint a másik, ki ez ellen cselekszik, vetkezik
nemzete ellen, rossz fia a honnak s hanyagsága okvetlen a maradék átkát vonja egykor
magára."
Mily örök igazságok v a n n a k kifejezve
ezekben a szavakban ! Az iskolai gondnokok és tanárok jó példája a kötelességteljesítés terén, világító f á k l y a kell legyen
a tanuló ifjúság előtt.
Rendkívül tanulságosak és teljes mértékben megfontolásra érdemesek, most
még sokkal inkább, mint a hatvanas évek
elején a nemes gróf következő s z a v a i :
„A tanítás és tanulás, vagyis a lélek és
jellemképzés benső lényére és irányára nézve
úgy győződtem meg, hogy az újabb időben
a sok kézikönyv, a számtalan tanulás könynyítő eszköz, az elmének és időnek szerfeletti
tantárgyakkal betöltése, a magán szorgalmat
csökkentette, a lélek és szív önkéntes műn-
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kásságát s önerején való szabad fejlődését
nehezebbé tette, annak, hogy méjjen ható kiterjedő becses munkásságában s azok
talentumok, erős meggyőződésű honfiak kép- igen sok kiváló s részben ma is élő tanítványában tisztán meg lehet állapítani azt
ződjenek — mihez az alapot kérdésen kivül
az iskolai nevelés adja — útját csaknem
a közvetlen mély hatást, melyet gróf Nikó
merőben elzárta." Azt látja, hogy ez irány Imre, mint az iskolának igazi „főgondviaz iskolákba a közéletből ment át. Óhajtja
selője" egyéniségével, törekvéseivel gyatehát, hogy a magánszorgalomnak, az önálló
tetterőnek és a lelki munkásságnak érvénye- korolt. Elől jár jó példával, kijelöli a nevelés és tanítás irányát, megmutatja azt az
sülésére adassék meg a szükséges mód és
alkalom. „Nekünk ifjainkban kivált a magán- utat, a melyen haladni kell az abszolutizszorgalmat kell felébreszteni — írja — s az mus igája alatt nyögő nemzet művelt ifjúönálló szellemi munkásság csiráit ápolni, a
ságának, hogy mint férfiak egy jobb, egy
tudománytárgyak benső szépségeivel inkább,
mint külső héjával megismerkedni, a nevelés- szebb kornak lehessenek részesei.
A theologia ideiglenesen Kolozsvárott
ben a szív és lélek épen megtartására, a
férfiúi és hazafias jellem szeplőtlenségére kell volt. Nagyenyedre történt visszahozataláfőgondot fordítanunk, azért, mert erre van ban a legfőbb érdem éppen az övé.1 Az
nemzetünknek főszüksége, mert ennek helyes- ő elnöklete alatt tartott előljárósági gyűlés
sége felől sok szózat s nemzetünknek a vallás
és tudomány, a harcok és közigazgatás terén mondotta ki 1861 j ú l i u s 27-én, hogy „a
aratott ezen dicsősége tesz tanúbizonyságot. nagyenyedi főiskola minden tanosztályai
Én, a m i n t tartósabbnak hiszem azon virág beállíthatására nézve múlhatatlan feltételül
életét, mely a szabad légen, mint amely virág- ismeri el az elöljáróság azt, hogy oskolánk
házban fejlett k i : úgy alaposabbnak tartom minden osztálya, tanáraikkal együtt illető
azon tudományt, szilárdabbnak azon jellemet,
székhelyén Nagyenyeden egyesíttessék."
mely a magán szorgalomnak, önálló lélek
Ugyanezen gyűlés mondja ki határozatszabad vizsgálódásának gyümölcse, mint azt,
mely mások fáradsága után, a mi igyekeze- képpen, hogy „az enyedi főoskola minden
tünk és utánjárásunk nélkül, úgyszólván ingyen tanárai az 1862-ik év szeptember 1-ső
lön sajátunkká. Legyen a tanítónak kezébe napján tanításaikat múlhatatlanul Nagyrendelt kézikönyve, de legyen a fejében kellő
Enyeden kezdjék meg és folytassák." Fel
tudomány, legyen szivében buzgó ügyszeretet.
is
szólították a kollégium Kolozsvárt lakó
Mondja el a tanítvány feladott tárgyát, de
főképpen értse át alaposan, tegye magáévá tanárait, hogy hajlandók-e tanszékeiket
annak lelkét s értelmét egészen." A nevelés- Enyeden 1862 szeptember 1-én elfoglalni.
nek és oktatásnak oly aranyigazságai e szavak, Ugyanekkor mondották ki egy jogtudoa melyeknek nagy értékét minden idők neve- mányi tanszék szervezését is.2 Mikor ezt a
lője elismeri s ha igazi eredményt óhajt elérni
határozatot az egyházi főtanács is helybentanításával, akkor követi is.
hagyta s egyben utasította az elöljárósáA Bethlen-kollégium 60—70-es évek got, hogy az elhelyezéssel kapcsolatban
3
a l a t t működő tanárainak egész Erdélyre fölmerülő intézkedéseket tegye meg.
1

Az 1849-iki pusztulás és a szabadságharcz
leverése után f. i. Enyeden a tanítás szünetelt.
Az erdélyi cs. kir. kafonai kormányzó 1850. aug.
13-án, az egyházi főtanács ismételt sürgetésére
N.-Enyeden csak egy elemi iskola megnyitását
engedi meg s kizárja úgy a gimnáziumnak, mint
n theologiának megnyitását. Az általa engedélyezett marosvásárhelyi, udvarhelyi és kolozsvári
theologini tanintézetre pedig ajánlja, hogy azok

egy helyen, pl. Kolozsvárott egyesíttessenek. így
került ideiglenesen az erdélyi ref. papképzés
Kolozsvárra, melynek költségeit legnagyobb részben az enyedi iskola alapjai fedeztek, tanárai
pedig a Bethlen-kollégium —- Kolozsvárott levő tanárai voltak.
- A nagyenyedi ref. főiskola Előljárósági jegyzökönyve 1861. 59. jkvi pont.
s Id. h. 60. jkvi pont.
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Gróf Mikó. m i n t főgondnok 1862januáriusában ír az enyedi főtanoda gondnokainak, még pedig azon felterjesztésreválaszúi,
melyet a helybeli gondnokok, a rendes
tanárok fizetésének a papírpénz árcsökkenéséből származó kárpótlása ügyében terjesztettek fel. Ez iratban teljesen jogosnak ismeri el a kárpótlásért való folyamodást s utasítja a gondnoki kart, hogy
jelöljék meg a kárpótlás mennyiségét s a
kérést elkészítve, aláírás végett terjesszék
fel hozzá, hogy ő aztán az egyházi főtanács elé terjeszthesse.' 1
Az egyházi főtanács 1862 j ú n i u s 15-én
kelt leiratában értesíti az iskolai elöljáróságot, hogy ű y a r m a t h y Sámuelt a jogi-,
Garda Józsefet a hittani- és Szathmári
Károlyt a történelmi tanszékre, az egyházi főtanács népes gyűlése t a n á r o k k á
választotta. Az elöljáróság a bejelentést
örömmel veszi tudomásul s egyszersmint
elhatározta, hogy az újonnan választott
tanárok ünnepélyes beiktatására Mikó Imre
főgondnokot kéri fel. '
Gróf Mikó az elöljáróság felhívására
készséggel kijelentette, hogy a beiktatási
ünnepélyen részt vesz, „hogy ha betegség
vagy más igen lényeges legyőzhetetlen
akadály nem gördül élőmbe." Az ünnepély idejéül szeptember 15-ikét állapította
meg. Intézkedik az adandó ebédre nézve
s eleinte azt akarta, hogy a saját szakácsát hozza le Enyedre, de mivel ez igen
sok alkalmatlansággal jár, mégis úgy határozott, hogy egy vendéglőben fogja adni
az ebédet. Kéri Fosztó algondnokot, hogy
ezen dologban intézkedjék, „mert akárhogy s mint, csak úgy illik, hogy én adjam az ebédet - - írja — és ne terheljem
vele iskolámnak sokfelé igénybe vett pénztárát." Érdekes ez a megjegyzése is : „A
4

Bethlen-koll. tört. oklevéltár 77. sz. oklevél
" Id. h. 102. jkvi pont.

beköszönendő tanár urakat pedig célszerű
lenne figyelmeztetni, hogy brevitati studeant, mert k ü l ö n b e n borzadalmas hoszszúra nyúlnék az ünnepély." "
E tanári beiktatás azonban váratlanul
közbejött események miatt szeptemberben
nem volt megtartható. Gróf Mikó Imrének
t. i. egyetlen 19 éves fia hirtelen elhunyt.
A nemeslelkü főúr mérhetetlen gyászában
méltó részt vesz a Bethlen-kollégium :
„Midőn Nagyméltóságod -- írja részvevő
iratában - - mint apa elveszte egyetlen fiát,
a haza legerősebb tölgyének utolsó sarja szakadt l e ; a nemzet reményfájának legdúsabb
áldással biztató hajtása oda van, oskolánk s
vallásunk jövőjének növekedő oszlopa kidőlt
legszebb idomulása percében. A bánat egy
egész hon felett borult el néma fellegével, a
vesztés egy egész nemzeté, a fájdalom milliók
szivébe n y u l a i t s legközelebbről önön keblünkbe ékelte be magát kiírthatatlanúl."
A megtört apa 1862 október 3-án,
O l á h s z i l v á s r ó l válaszol az iskolai elöljáróság részvétíratára. E válasz a gróf Mikó
Imre és a Bethlen-kollégium között lévő
őszinte és szeretetteljes kapcsolatról tesz
tanúságot.
„Feledhetetlen kedves f i a m gyászos elhunyta feletti részvétöket kifejező soraikat
önöknek vettem - - írja - - s könnyek közt
olvastam el. Köszönöm, hogy azon intézet is
osztozik atyai szivem bánatában, melyet én
oly kiválóan szeretek s melyért bár valamicskét tehetni hő óhajtásaim s örömeim egyike
vala.
Gyógyíthatatlannak érzem a sebet uraim,
mert én benne .elvesztem mindazt, ami a férfi
életének célját, a hazafi törekvések természeti
- s azért legerősebb - - rugóit képezi, s
mindeniknek valódi értékét megadja. Nem
éveiért siratom én őt, hanem ama nemes
lángnak, mely benne a szép és jó iránt oly
tisztán égett, oly hirtelen kialvásáérí. Nem
azért, hogy enyirn volt, de mivel ót egészen
e
7

Id. h. 88. sz. oklevél.
Id. h. 1862. 136. jkvi pont.
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a hazának s közügyeinknek nevelém vala.
méretesen fentartani." Az ifjúsághoz szólva,
Nem is azért, hogy ő nemzetségének dísze,
mondja: „Az élet rövid, a tudás mezeje széősz fejemnek koronája vala, hanem azért, mert
les; használjátok hát szorgalmasan a gyorsan
benne, mint önök is mondják, a jó és igaz
tűnő, visszahozhatlan időt. Őrizzétek meg
ügy egy minden hihetó'séggel igaz, jóakarata
lelketek épségét, erkölcsötök tisztaságát, legyámolát vesztette el." Majd így végzi gyögyetek szerények, engedelmesek." Az új tanányörűen megírt válaszát: „Azonban igyekszem
rokhoz szólva, a többi között ezt mondta :
megnyugodni a mindenható változhatatlan
„Az atyák és anyák, a vallás és haza legakaratán. Tizenkilenc évig tartott örömömnek
drágább kincsöket .• gyermeküket, ifjúságukat
tudata és síromig tartó kegyeletes ráemlékes velük egész jövőjük sorsát tették le önök
zés lesznek azok, amik az ő drága birtokát
kezébe. Önöknek az atyák és anyák helyét
szivemben ezután pótolni fogják . . .
kell pótolni, míg az ifjúság e falak között
Az apai szív omló könnyei s az önmagávan. Azok gyanánt kell szeretniük, óvniok s
val kibékülni kész lélek szent érzelmei közt
megfenyítniök őket. Ha senki más, Isten látja
üdvözlöm a tisztelt Elöljáróságot egyen-egyen
s a haza figyelemmel kiséri önök lépteit.
s magamat nagybecsü, szives h a j l a m a i k b a
Kérem vegyék szivökre, mily szép ily nagy
továbbra is ajánlom." s
érdekeknek szolgálni."

A Bethlen-kollégium Mikó Imre válaA beiktatást követő napon, 1862 noszát jegyzőkönyvre vette !l és Fosztó Fe- nember 9-én az elöljáróság! gyűlésen még
renc jelentése alapján elhatározta, hogy elnököl, de azután nagy elfoglaltsága miatt
az újonnan választott három tanár beik- sokáig nem fordult meg Enyeden. Ennek
tatási ünnepélyét Mikó november hó 8-ikára daczára az iskolának minden ügye-baja
tűzte ki.
érdekli s nincs az a fontosabb gazdasági,
A kijelölt napon Mikó gyönyörű s az szellemi kérdés, melyben döntő szava ne
intézet egész történetét részletesen felölelő volna.
Az 1863 április 29-én Szathmáry Károly
beszédet tartott, melyben a kiváló törtétanár
nagy örömmel jelentette be, hogy
nettudós és az iskola múltjáért lelkesedő
az
iskola
főgondnoka, gróf Mikó Imre
és felvirágzásában feltétlenül bizakodó
igazi főgondnok szólalt meg. A theologia mintegy 1000 drbra menő klasszikus
visszahelyezéséről szólva, meggyőződésből könyvtárát a Bethlen-kollégiumnak aján11
eredő nyilatkozatot mond a Bethlen-kol- dékozta. Az elöljáróság hálával és köszönettel vette tudomásul e nagylelkű s valólégium épsége és egysége érdekében.
ságos
kincset érő fejedelmi adományt. A
„Nekem legalább távol van lelkemtől
nemes
gróf egész egyéniségét s a Bethlenannak csak meggondolása is, hogy bármily
alapítványt nem az alapítók akaratja szerént kollégiumhoz való őszinte ragaszkodását
bírni és használni lehessen. Nekünk ama mutatják azon sorok, melyeket a fenti
dicsők végakaratát tisztelni kell, nem boly- klasszikái művek sorjegyzéke elejére maga
gatni, alapítványozási buzgalmukat követni,
nem céljaikkal ellenkezőleg magyarázni; oda, sajátkezüleg írt.
„Mély hódolat érzését hordozva lelkemahová a közszükség netán kívánná, magunkben
kora ifjúságom óta a klasszikái irodalom
nak kell alapítni új tanintézetet, a létezőket,
a már megalapítóiakat pedig az alapítók iránt: felkerestem, olvasgattam s egyet és
szándéka és intézkedése szellemében lelkiis- mást megszerezni jókor elkezdettem. Később
8

!d. h. 1862 október 17-iki 147. jkvi pont.
" Ez oskola iránti kegyeletes pártfogásnak
és nemes indulatnak, mely őnagyméltóságának
ezen fájdalmas sorain is elömlik, örök emlék- és
tiszteletben maradásért a válasz egész terjedd-

mében jegyzőkönyvbe igtattatni határoztatott.
W. 10h. 1862. 148. jkvi pont.
Bethlen-kollégium tört. oklevéltára 88. sz.
11
Ld. az 1863 április 29-ikén tartott elől járósági gyűlés jegyzőkönyve 84. pontját.
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fiamnak hasonló lelki irányát látván : a gyűjtést megkettőztettem. Úgy akartam, hogy
idővel a lehető legteljesebb klass2Íkai gyűjteményt hagyjam nevem s kedvenc tanulmányaim örökösének birtokában. Azt gondoltam :
az ezekben letett eszmék vonzó ereje, az itt
halhatatlanúlt nagy jellemnek példája segíti
őt abban, hogy szívét s elméjét a kor sülyedező szellemi és erkölcsi állapotai közt fedhetlenül megőrizze s a szépnek, igaznak,
jónak rendíthetlen vallója, tisztelője, cselekvője legyen." „Az égi hatalom elszakította
tőlem azt — írja tovább - - akinek e gyűjtemény eredetileg szánva volt. S így most,
midőn hajdan virágzó nagyenyedi főiskolánk,
egyesített törekvéseink által, hamvaiból ismét
új életre k e l t : hova tehetem szükségesebb
helyre, kinek adhatám méltóbban, mint ez
intézetnek, melyben szeretett székely nemzetem fiai nagyobbára tanulásukat végzik, hol
én is nevekedtem, melynek főgondnoka vagyok
s nagyszámú felső osztályú tanuló ifjúsága
ilynemű könyvgyűjtemény s a klasszikái irodalom alapos ismerete nélkül egyáltalában el
nem lehet?!" 12
E Mikó-féle könyvgyűjtemény a Bethlen-kollégium könyvtárának örök időkre
egyik legértékesebb részét fogja alkotni.
Még alig múlt el az örömmámor, melyet a nagyértékü könyvtár adományozásával okozott,

mikor újabb, szintén rend-

darabból áll s igen csinos szekrényben,
dr. Finály Henrik meghatározása és rendezése alapján van elhelyezve. E gyűjtemény sorjegyzéke elején ismét a Bethlenkollégium iránt n y i l v á n u l ó ragaszkodását
és szeretetét olvassuk.
„A íörfénelem egyik fő segédeszköze az
éremismeret, írja Mikó sajátkezüleg. Könnyebben figyel, szivesebben tanúi az emberi elme, ha
a világot műveiben s e művek alkotóinak
képeiben egybekapcsolva láthatja maga előtt."
„Jól tudták ezt nagyenyedi főiskoláink
dicső alapítói s derék fentartói; ezért szereztek számára szép és gazdag éremgyűjtcményt. De ez, fájdalom, már csak „volt,"
mert szentségtelen kezek elpusztították."
„Elevenen emlékszem még most i s : mily
bámulattal néztem gyermekéveimben főiskolánk
e nembeli gazdag gyűjteményét. A magyar
királyok és nemzeti fejedelmek képeiben a
haza elmúlt, szép napjait s e múltban egy
dicsőbb jövő zálogát és előképét véltem látni."
„Ez ifjú álmok közt fogamzott meg lelkemben a történelem iránti hajlam, ott ébredt
fel a gyűjtés vágya. És gyűjtöttem gyenge
erőmhöz képest mostanig . . . Hová tegyem?
kérdem már most sebhedt szivemtől. És ez
arra ösztönző, hogy tegyem amaz oltárra,
melynek dicső alapítója által gerjesztett lángjától vettem én is egykor meleget'és világot."
Egyetlen fia h a l á l a után Mikó valósággal

kívül értékes adománynyal gazdagította a
Bethlen-kollégiumot, t. i. pénz- és érem-

édes gyermekévé fogadta az 1848—49 után

gyűjteményével. 1 3
Az elöljáróság Mikó újabb, nagybecsű
ajándékát „hálás örömmel" fogadta s kö-

az

szönetét küldöttség útján fejezte ki."
Ez

éremgyűjtemény

összesen

1750

'- A Bethlen-kollégium könyvtárában van az a
nagy gonddal összeállított könyvjegyzék, melynek
elején e sorok olvashatók.
13

Az 1864 januáriul 5-iki elöljáróság! gyűlés
jkve 4. pontja.

teljes árvaságra jutott Bethlen-kollégiumot;
1861-től

valamikor
írója,

1863-ig

legméltóbban Gróf

rának fogja nevezni.
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terjedő időt

pedig

a Bethlen-kollégium történetMikó Imre koBodrogi János

E küldöttségben
mely Mikóf Kolozsvárit
kérésié fel — részt vettek: Hegedűs János rektor-professzor az elöljáróság, Zathurcczky Károly
volt gycresi rcf. lelkész a tanítókar és Nagy
Lajos II. eves theologus (jelenleg ny. Bcfhlenkoll. képczdei taitár) az ifjúság nevében.

Mikó és a sepsiszentgyörgyi kollégium.
\ 4 .KOR Erdély magyar társadalma gróf vei, hogy „e szomorú emlékű években az
l.ko Imre vezetése alatt művelő- erdélyi részekben minden nemes eszme
ék, tudományos m u n k á j á n a k s ezzel minden életrevaló törekvés vagy tőle Ínnemzet, létének védelmére és erősítésére dúlt ki, vagy általa karoltatott fel, ápolKolozsvárt megalapította az Erdélyi Mű- tatott s jutott sikerre.« Pedig gróf Mikó
m-Egyesületet, ugyanakkor Erdély dél- Imre szerette Háromszéket s annak kulkeleti veghatárán, túl a Rikán, Apor Péter turális és közgazdasági élete iránt minden
Mikes Kelemen, Bőd Péter és Benkő
időben élénken érdeklődött.
József, Csorna Sándor, Gábor Áron és gróf
Már ősei századok óta vezető szereH,kő Imre s z ü l ő f ö l d j é n , Háromszék megye- pet vittek a tősgyökeres székely székek
ben, néhány lelkes és művelt, hazája sorpolitikai eletében, de buzgó patrónusai
san aggódó s jövőjéért égő református pap voltak a református egyháznak is és vees gondnok, az ú. n. „Rikán belőli egyházi zető gondnokai a kommunitásnak. Apja,
közönség" vagy „kommunitás" a magaszé- gr. Mikó György is 1808—1820-ig a komkely ifjúságának nevelésére s így székely munitás elnöki székében ült.
f a j á n a k és faja jövőjének biztosítására temŐ maga itt látta meg a napvilágot, itt
plomot emelt és erős várat épített. Várat ringatták bölcsőjét s éppen abban a főúri
épített a világosságnak és hazaszeretetnek ! kastélyban, melyből anyai őse, gr. Mikes
A világosságnak e temploma, a haza- Mihály, Háromszék utolsó kurucz főkapiszeretetnek e, ma már bevehetetlen erős tanya s a székelység utolsó főgenerálisa
vára
a sepsiszentgyörgyi református egy századdal előbb Erdély utolsó nem«;,,
. Mikó-kollégium.
ví-i , i
. .
Székely
zeti rfejedelmének táborába vitte s hűséAz Erdélyi Múzeum-Egyesületet meg- gére eskette az apátián Mikes Kelement,
alapító gr. Mikó Imre, kinek nevét e széhogy a hű apród és kamarás soha se lássa
kely közművelődési intézmény — az általa viszont szülőföldjét, melyet fejedelme után
a l a p í t o t t vagy hathatósan támogatott kul- mindennél és mindenkinél jobban szeretett,
t u r á l i s és közgazdasági intézmények közül
Ezt a földet valóban Mikó Imre is
egyedül — már 33 év óta czímében viseli, Mikes Kelemen honszerelmével szerette,
háromszéki székely véreinek iskolaalapí- Ő maga írja háromszéki véreinek 1856
íási mozgalmában nem vitt vezető szere- szeptember 17-én : „Ha igaz ama jellemzés
pet, sőt
mint az erdélyi református a székelyről, hogy ő hegyes-völgyes hazáját
egyház egyik vezető főgondnoka (státus- a világon mindennél becsesebbnek tartja,
kurátora), néhány éven át nem is támo- jobban szereti : úgy nekem székelynek
gáttá azt oly mértékben, mint azt a kom- kell lennem, ha még oly soká élek is a
munitás várta attól a nagy fiától, kiről Székelyföldtől távol, ha még kétszer élem
oly igazán írják egyházkerületünk évköny- is le életemet a haza más vidékein. Ám
•n
33
Át K. M. K. EmUkk&nyvt
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én ama földet kimondhatatlanul szeretem,
s afyoz most is, mint életemben mindég.
kiolffjatatlcrn
kegyelettel vonzatom."
Ez a Mikó Imre bizonyára nem ok
nélkül helyezkedett várakozó álláspontra
a háromszékiek iskolaalapítási mozgalmával szemben, mikor a kommunitás 1855
november 26-án tartott gyűléséből arra
kérte az egyházi főtanácsot, hogy egy kebelében felállítandó főgimnázium létesítésére
a kormánytól engedélyt eszközöljön ki.
Nem ok nélkül. Mert ugyanezen éve,kben a Bach-kormány Thun-féle közoktatásügyi rendszere túlságos követeléseivel
megsemmisítéssel fenyegette századok óta
virágzó, de a szabadságharcz alatt elszegényedett református kollégiumainkat s ezek
közt a Háromszékhez legközelebb eső
székelyudvarhelyit is, mely a nagyenyedi
Bethlen-kollégiummal együtt századok óta
főleg a Rikán belől virágzó egyházmegyékből nyerte ifjú seregének legjavát.
Ezeket kellett először megmenteni s
csak azután lehetett újat alapítani. A főtanács s ennek kebelében Mikó Imre, ezért
a székelyudvarhelyi kollégium anyagi felsegélését kérték a kommunitástól s mikor
a kommunitás erejéhez képest eleget tett
a főtanács kérésének, de ragaszkodott a
kebelében fölállítandó iskolához, ismételten egy ipariskolának, vagy ipariskolával
összekötött reáliskolának alapítására akarták rábírni Háromszék lelkes és hazafias
társadalmát.
Örök dicsősége a hivatása magaslatán
álló kommunitásnak s a megye értelmes,
mívelt és hazafias lelkű közönségének,
hogy mindvégig törhetetlenül ragaszkodott
szivéből és szivéhez nőtt kedves gondolatához s annál nagyobb buzgósággal és
áldozatkészséggel rakta össze filléreit, minél több akadály állta útját a háromszéki
kollégium megalapításának.
Főleg a papság buzgólkodotf. Elindult

gyűjteni, s házról-házra, községről-községre, városról-városra járva, rövid idő
alatt egy lelkes táborban egyesítette a
megye egész társadalmát s készpénzben
és ígéretekben 150.000 K-t gyűjtött össze
akkor, a mikor az udvarhelyi iskolának
6129 K 90 fillért adományozott s éppen
Mikó Imre felhívására alaptőkéjét az Erdélyi
Múzeum-Egyesület is jelentékeny őszszeggel gyarapította oly viszonyok között,
a melyeket egyik gyűjtő a Mikó Imréhez
1857 április 28-án írt levelében e szavakkal
jellemzett a legtalálóbban : „Sokakat, kikben látszatott az ügy iránt elég lelkesedés, háttérbe szorított a naponkénti szükséget is alig fedezhető tehetetlenség s a
jövendő feletti aggodalom."
Ekkora áldozatkészség és ily nemes
buzgalom „hazánknak ez idő szerént tán
legfontosabb közügye számára" nemcsak
a Rikán kívül lakók rokonszenvét és becsülését szerezte meg a Rikán belől lakó
székelyek számára, de mihamar diadalra
vitte a kommunitás „közügyét," az iskolaalapítási mozgalmat is.
Maga Mikó Imre csak addig maradhatott távoli szemlélője a mozgalomnak,
mig meg nem ismerte a n n a k igazi czélját,
erejét s a mig meg nem győzték az új
iskola szükségéről.
A mikor felvilágosították, meg is győzték, az ő meggyőzése pedig támogatást, támogatása a mozgalom és „közügy"
győzelmét jelentette !
E fordulat 1858 május 4-én, a főtanács ülésén 'történt s egy év múlva,
1859 szeptember 1-én megnyílt a sepsiszentgyörgyi kollégium első osztálya.
Mikó Imre őszinte igaz székely szívvel
vett részt szülőföldje nagy örömében s
ez év deczember 28-án
miután közben
megnyitotta az Erdélyi Múzeumot -- kétezerpengőforintról szóló urbérváltsági kötelezvényt küldött az iskolának.
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következő osztályok is, de a négy osztályúvá
fejlődött tanoda még mindig a sepsiszentgyörgyi református egyház régi és szűk
partikulájában szorongott.
Csak az üres telkek megszerzése évekig igénybe vette a kommunitás erejét s
még nehezebben és hosszabb idő alatt
sikerült a mai iskolaépületek felépítése.
E küzdelmes idők jellemzésére elegendő talán annak felemlitése, hogytiz eszA S z í k e l y — M i k ó - k o l l é g i u m Scpsi-Szentgyörgyön
tendő telt el, mig a részben SepsiszentA kommunitás hálája, szeretete és györgy város által ajándékozott, részben
bizalma Mikót már előbb, deczember Háromszék megye társadalmának újabb
20-án az új iskola főgondnoki állásába áldozatkészségéből vásárolt üres telkeken
hívta el s a nemes gróf örömmel s abban a mai piacztéri állandó internátusi épület
az elhatározásban fogadta el a szülőföldje alapköve 1870 június 27-én letétetett s
bizalmából nyert méltóságot, hogy hely- újabb hat esztendő, mig az alapkövekre
zeténél fogva mind nemzetiségi, mind két emelet épült s az új épületbe a négy
vallásfelekezeti tekintetben nagyfontosságú osztályú tanodának előbb a városon matanintézetnek mindenben hű támasza leend. gánosoknál, majd az iskola által nagy
1860 nyarán már ott volt Háromszé- bajjal megvásárolt s kijavított rozoga épü-^
ken és j ú l i u s 30-án elfoglalta méltóságát. létben lakó ifjúsága végre beköltözhetett;
Ettől a pillanattól kezdve 16 éven át,
A kollégiumnak az a szárnyépülete»
egész 1876 szeptember 16-án bekövetke- melyben az 1892 óta nyolcz osztályú főgimzett haláláig, valóban buzgó vezető főgond- názium tanítási és nevelési munkája folyik,
noka volt a gondjaira bízott iskolának.
csak abban az évben épült s már is szűkSepsiszentgyörgytől távol, Kolozsvárt, nek bizonyult.
majd Pesten lakása, politikai és gazdasági,
A tanításhoz szükséges eszközök beegyházi és társadalmi elfoglaltatása meg- szerzésén 50 év óta fáradozik az elöljárógátolta ugyan az iskola ügyeinek szemé- ság és tanári kar . . . A könyvtár fejleszlyes és állandó vezetésében, de sohasem téséhez ismét Mikó Imre járult hozzá a
csökkenfette szivében a valóban atyai gon- legnagyobb adománynyal.
Gr. Mikó Imre érezte, ismerte, tudta
doskodás buzgalmát és erejét az erdélyi
református egyhAjí '*'Sifjabb és legszegé- a több buzgósággal, mint alaptőkével alapított algimnázium bajait s valahányszor
nyebb alma ma{<W iránt.
Valóban nemcsak legifjabb, de legsze- támogatását kéri a kommunitás, mindig
gényebb is volt a sepsiszentgyörgyi tanoda segít azon.
Alig indul meg a telekszerzési mozs azért nagy mértékben szüksége volt Mikó
galom, 1863 őszén 7867 K 44 f. kölcsönt
Imre atyai gondoskodására.
Mikor első osztálya 1859 szeptember szerez az iskolának ; a volt székely határőr1-én egy rendes tanárral megnyittatott, ezredek lótartási pénztárának megszerzése
sem telke, sem épülete, sem könyvtára, érdekében illetékes helyen szavát felemeli;
sem egyéb taneszköze nem volt. Évek 1870 tavaszán az új internátusi épület
teltek évek után, közben megnyíltak a számára terveket készíttet; a főtanácstól
33*
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évi 800 K segélyt eszközöl k i ; Trefort
miniszternél, kitől az elöljáróság 48.000 K
kölcsönt és 6000 K évi államsegélyt kér,
közbenjár; 1874-ben Kolozsvárt az egyházkerület! közgyűlésen 1000 K-t ad át
Vájna igazgatónak, más alkalommal ismét
2000-ets ezzel újabb példát mutat Háromszék társadalmának az áldozatkészségre.
Végül az igazgató-tanácstól 20.000 koronás építési kölcsönt eszközölt ki s ezzel
lehetővé tette a hat év óta folyó építkezés gyors befejezését.
Fájdalom, mikor 1876 szeptember 1-én
az építtető kommunitás a készen álló új
épület egyik tágas termében hálát rebegett a Mindenhatónak, gróf Mikó Imre már
régóta ágyban fekvő súlyos beteg volt.
De ekkor is székely véreire s a sepsiszentgyörgyi székely református algimnáziumra gondolt s márczius 19-én Kolozsvárt kelt végrendeletében élete alkonyán viselt politikai terhes munkájának,
3 évi miniszteri hivatalának és képviselőségének összes anyagi hasznát, összesen
120.000 koronát a vezetésére és gondjaira bízott, szegénységgel küzködő tanodának hagyományozta. Elhatározását s
alapítványa czélját így indokolta: „Életem
egyik törekvése odairányult, hogy forrón
szeretett szülőföldemen a közműveltség
és vallásos érzület emelésére, székely hazámfiai szellemi fejlődésére és így közvetve anyagi jólétének öregbítésére is
hozhassak bármely csekély áldozatot."
Erdély Széchenyije csekélynek nevezhette, de a székelység valóban fejedelminek érezte az újabb 120 ezer koronás
alapítványt s határtalan hálát érzett nagy
fia iránt, ki az erdélyi magyarság szellemi
és anyagi fejlesztésére hozott nagy áldozatai után most székely véreinek és szülőföldjének családja, székely nemzete és
a maga nagy nevéhez egyaránt méltó nagy
áldozatot hozott.

?*gjj&J

űr. Mikó Imre.

A kommunitás még Mikó életében
egyhangúlag elhatározta, hogy mély hálájának jeléül a nagy alapító nevéről Székely Mikó-tanodának nevezi el az iskolát
s miután annak végrehajtására már ekkor
haldokló főgondnokától engedélyt nyert,
azon a nagyszabású gyászünnepélyen, melyet a nagy alapító emlékére az erdélyi
református egyház és Háromszék vármegye képviseletével együtt rendezett, „a
nagy halott iránti kegyeletének, hálájának
és tiszteletének kifejezésére kimondotta,
hogy a Rikán belőli „székely" nép, mint
első alapító névé mellett a második nagy
alapító nevét is az iskola czímébe veszi,
s azt a székely népről és hídvégi gróf
Mikó Imréről „Székely Mikó-tanodának"
nevezi el s a nemes gróf által még 1860-ban
adományozott pecsétnyomó köriratát kiigazította."
„Remélem és hiszem is - - írta Mikó
végrendeletében -- hogy valamint én ma-

MIKÓ ÉS A SEPSISZENTüyÖRüVI KOLLÉGIUM

gam minden mellékes tekintetek nélkül,
egyedül szülőföldem és egyházam iránt!
kegyeletes szeretetből hozom igénytelen
áldozatomat a közjó szent oltárára, szintúgy nem fognak soha hiányozni e szent
oltárnak felkent valódi papjai, a kik gondosan fognak őrködni, hogy az oltár tüze
Ki ne a l u d j é k ! "
Gr. Mikó Imre még idáig nem csalódott reményében. Az oltár tüze azóta szakadatlan ég s évről-évre mind többen és
többen j á r u l n a k elébe.
Ez oltár papjai egyfelől igazi székely
hűséggel és takarékossággal gondozták
végrendeleti alapítványát s annak évi hasznát a legnagyobb körültekintéssel használták fel az iskola közszükségleteinek
fedezésére.
Csak ily hű és gondos kezelés mellett
volt elérhető, hogy a végrendelet értelmében gyümölcsöztetett alapítvány ma
már 200.000 koronán felül van s hogy
1891 óta iskolánk az addig kapott évi
3000 K k a m a t helyett évenként 10.000
koronát fordíthat a maga közszükségleteinek fedezésére, sőt ugyanakkor a második
tartaléktőkét is évről-évre nevelheti.
Ez oltár papjai másfelől híven ápolják
az ő nemes emlékét s tetteiben, valamint
igen értékes irodalmi műveiben is kifejezett magasztos eszméit és gondolatait min-
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den lehető alkalommal lelkes buzgósággal ápolják az egymás nyomába lépő ifjú
nemzedék szivében.
Mikor az elöljáróság és tanári kar a
kollégium legnagyobb jóltevőinek arczképét díszterme számára megfestette 1895
őszén, ezek közt első helyena gróf Mikó
Imréét helyezte el ünnepélyesen, s mikor
tiz év múlva születésének 100 éves fordulója is elkövetkezett, nemcsak a kollégium falai között szentelt ünnepet nemes
emlékének, de a magyar társadalom és
főleg tudományos és gazdasági egyesületek részvételével, melyek mind oly sokat
köszönhetnek Neki, elzarándokolt az ő
zabolai szülőházához is és díszes emléktáblával jelölte meg azt a helyet, hol Erdély Széchenyije 1805 szeptember 4-én
született.
Szelleme, nemes emléke így él ma is
a nevéről elnevezett székely kollégium
falai között.
Hadd éljen mindenha és termékenyítse
meg mindazokat, kik valaha az „alma mater" élére és falai közé elhivatnak.
Terjeszsze az igaz tudomány világosságát s erősítse azt a munkás hazaszeretetet, melynek hídvégi gróf Mikó Imre
egész életén át valódi megtestesítője és
igazi példányképe volt!
Csutak Vilmos.

Gróf Nikó Imre Irány eszméi.
RÓF Mikó Imre ugyanabban az időben,
a mikor az „Erdélyi Múzeum-EgyIet"-et megalapította, ötven esztendővel
ezelőtt írta meg az frónyeszméket is.
Ezt a munkáját ma már kevesen ismerik
nálunk s azt hiszem nem végzek vele felesleges munkát, ha ezt a nagyszabású politikai művet, melyben a kor nagy kérdéseiről hazafiúi melegséggel s nagy államférfiúi bölcsességével nyilatkozik, ismertetem.
Az Irónyeszmók ma igen sokkal több,
mint a maga korában volt. Gróf Mikó
életének és sokfelé ágazó áldásos működésének úgyszólván magyarázója, az egykorú társadalom gondolkodásának, lelkesülő, de bátortalan és hazafias, de félénk
cselekvési vágyának tükre s így közvetve
és közvetlen egyaránt az Erdélyi Múzeum
alapító okmánya. Tehát az ötvenes évek
magyarságát és a Múzeum ügyét képviselő gróf Mikót egyaránt megtaláljuk benne.
Elmélkedéseinek gyűjteménye, de nem
elmélet, hanem Mikó jelleme szerint tett;
Mikónak minden téren kifejtett ébresztő,
buzdító, nevelő és alkotó munkásságának
programmja. Ma tehát, mikor a nemes
gróf életének egészét, alkotásainak, fáradozásainak, törekvéseinek és eszményeinek mindenikét ismerjük s mindezt az ő
kiapadhatatlan használni akarásának összefoglaló erélyével egységes czél gyanánt
összefoglalva fogjuk föl: az Irányeszmék
több, mint a hogyan a saját közönsége
előtt állott: nem bölcselkedés vagy nemes
fölbuzdulás, hanem életrajzi adat és'ezzel
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együtt az Erdélyi Múzeum alapításának
egyik eddig kellően nem méltatott aktája.
Azonban nem csupán korának szól, hanem
a jövendőnek is ; méltó arra, hogy új
kiadásban kerüljön újra forgalomba, de
alkalmas arra is, hogy ez emlékkönyv írójának szellemi arczképét mintegy saját
palettájáról vesse papirosra.
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Nyelv és
irodalom.

A magyar nemzet saját szellemében, saját irodalma által akar
továbbra is, művelődni; sem egyéni létét feladni, sem míveltségének géniuszával meg nem
egyező alapot és eszközt elfogadni nem hajlandó.

Magyarországot újra meg kell hódítani a
magyar kultúrával. Ez a második honfoglalás
nehéz, de dicsőségteljes munkája mi reánk
vár. Meg kell küzdenünk a hazánkban fellépő
idegen kultúrákkal és e harczot sikerrel megvívni, vagy szégyenteljesen elveszteni, egyet
A művelődés eszköze a nyelv, a nyelvnek jelent reánk nézve a lét vagy nemlét kérpedig éltetője, fentartója és fejlesztője az iro- désével. Lássuk minő eszközökkel küzdhetünk
dalom. Nemzeti irodalom létrejöttének első sikerrel az idegen kultúrák ellen !
feltétele a nemzeti nyelv, melynek fejlesztése,
Első és legfontosabbika ez eszközöknek
rendszerének tiszta és határozott elvekre való a nemzeti nyelv és irodalom fejlesztése.
fektetése, alapelveinek megfelelő, minden ízéMindenek előtt az íróknak kell áthatva lenben azokhoz alkalmazkodó, következetes ki- niök a mély kötelességérzettől. Nékiek kell
építése elsőrangú feladat.
átérezniök feladatuk fontos voltát; nem szaAz emberi ..tudás és műveltség tárháza az bad az irodalmat pusztán kedvtelésnek, vagy
irodalom, a nemzeti műveltségé a nemzeti éppen kenyérkeresetnek tekinteni. A mely író
irodalom. Egy magábanvéve fejletlen nyelv, pályája fontosságát s a czélt, mit szolgálnia
egy fejletlen szegény irodalom igényeinket kell, át nem látja; annak fontosságát, nemzetki nem elégítheti, ösztönszerüleg fordulunk fentartó hivatását megérteni nem tudja, ne
azon nyelvhez, azon irodalomhoz, mely gaz- fogjon az olyan kezébe tollat. A ki minden kodagságánál fogva tudásvágyunkat tökéletesen
molyabb előtanulmány nélkül mindenhez hozzáki tudja elégíteni. Emez általános emberi tu- szól, mindenről véleményt mond, tanácsokat
lajdonságból magyarázható azon jelenség, osztogat, pálczát tör egyének felett, sokszor
hogy a fejlettebb nyelv és irodalom kiszorítja, sért, érdekeket állít egymással szembe, szenelsorvasztja a kevésbbé fejlettet; például szol- vedélyeket költ fel s mindezt a közérdek és
gálhat rá a német nyelvnek az osztrák örökös hazafiság leple alatt, az ilyen ember többet
tartományokban való általános elterjedése. Az árt az irodalomnak, mint a mennyit tiz derék
idegen nyelv meghonosodása magával vonja munkás, ki erkölcsi felelősségének teljes tuaz idegen kultúra beözönlését, mely a nem- datában van, helyrehozhat.
Tanulnunk kell és pedig sokat, mielőtt
zeti nyelv és nemzeti műveltség lassú sorvadását és vele együtt a nemzet kipusztulását, másokat tanítani kezdenénk; a ki a nyilváilletőleg a fejlettebb nemzetbe való beolva- nosság előtt szól, annak jól meg kell gondolnia, hogy mit mond. Az írónak soha sem
dását eredményezi.
szabad
túltennie magát az erkölcs és jóizlés
Eme társadalmi törvény ismerete nekünk
követelményein,
sem a művészet leple alatt ermagyaroknak rendkívül fontos s annak megértésétől f ü g g egész jövőnk és nemzetünk kölcsi mételyt hinteni szét az olvasók lelkében.
Józan és tárgyilagos kritika, mely nem
fennmaradása. Arról van ugyanis szó, hogy
szegődik
személyes érdekek szolgálatába, mely
Magyarország maradjon-e továbbra is a magyaroké, vagy pedig a magyarság felolvadjon az nem hódol a kor divatjának szolgai módra,
európai népek tengerében. Arról van szó, jótékonyan és irányítólag hat az irodalom fejlőhogy a magyar kultúra uralja-e továbbra is désére. De a közönségnek is meg kell tennie
őseink vérével szerzett és ezer éven át vérrel kötelességét. Az irodalmat tehetségéhez képest
mindenkinek pártolnia kell ; még pedig tehevédelmezett hazánk
veaeimezett
nazann bérczeit,
nerczeit, rónáit,
rónán, vagy aazon

idegen kultúra, idegen népfaj legyen úrrá.

tősebbjeinknek

fokozottabb mértékben. Nem
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szabad nemzeti i r o d a l m u n k a t úgy fogni f e l ,
hogy az csak arra való, hogy bennünket mulattasson, annak nemzetfentartó szerepe és hivatása van, a melyet mindnyájunknak legbensöbb
énünköl, legszentebb érzelmeinkből pártolni
kötelességünk.
Egyetértés,
társadalmi
egybeolva-

Az

egyetértés az alapja és biztosítéka egész fejlődésünknek. Ellenségeink minket magyarokat
uralkodni vágyó, egyenetlenkedő
nemzetnek szeretnek feltüntetni, bár kétségtelen, hogy ezek a tulajdonságok bennünk nincsenek nagyobb mértékben meg, mint más
európai nagy nemzetekben. Azonban n e k ü n k
magyaroknak ezeket a tulajdonságokat lehetőleg teljesen le kell vetkőznünk, mert állandóan résen kell lennünk. Viszálykodni, egyenetlenkedni nem szabad, mert ezzel romlásba
sodorjuk nemzetünket.
Nem volna előnyös, sem kívánatos, hogy
akár mint egyén, akár mint nemzet, más
nemzeteknél nagyobb politikai súlyra szert
tenni ne törekedjünk s hogy ezáltal kiirtsuk
l e l k ű n k b ő l a nemes nagyravágyást. De midőn
nemes hajlamaink által indíttatva oly polczra
törekszünk, hol m u n k á s s á g u n k n a k tágabb tere
nyílik, hol nemzetünket fokozottabb mértékben
szolgálhatjuk, a gyakorlati élet és józan ész
mértékét tartsuk meg, legyünk figyelemmel
mások jogos igényeire, törekvéseire és mindenek felett az időt és körülményeket okosan
figyelembevéve igyekezzünk érvényesülni.
Hányan vannak közöttünk, kik a körülmények által kényszerítve a nemzet többségének akarata ellenére sem hajlandók lemondani személyes igényeikről, a közt veszélyeztető
nézeteik érvényesítéséről és önző pártérdekekből képesek koczkára tenni a nemzet
jövőjét és nem átallják szövetkezni a haza
ellenségeivel sem.
Pedig nem a kölcsönös gyűlölködés, szétvonás, pártoskodás az, mit tőlünk önjavunk
és a haza érdeke megkíván, hanem az egybetartás, lelki egygyéolvadás. Egyéni és párt-

érdekeinket minden körülmények között alá
kell rendelnünk a haza érdekeinek és mikor
a közérdek kívánja, egy szívvel, egy lélekkel
sorakozzunk annak védelmére. Egy eszme,
egy czél lelkesítsen m i n d n y á j u n k a t : a nemzeti
eszme diadala.
Ne engedjük, hogy szenvedély, képzelt
sérelmek és véletlen társadalmi előnyök elragadjanak, mindig a haza jóléte lebegjen szem ü n k előtt.
Egyesülés szívben, lélekben, czélban és
akaratban, érdekben és munkásságban : ez,
mire nekünk magyaroknak első sorban szükségünk van.
I f j ú s á g u n k nagyobb részének
A magyar
leikéből hiányzik a közügyek iránti
' )usa8'
ama lelkesedés, mely jövőnk egyedüli biztosítéka. Nincs meg a tudományok és nemzeti
irodalom iránti ama komoly ragaszkodás, mely
a nemesebb Erdélyt áldozatokra bírja. Nincs
meg ama nemesebb munkaösztön, mely a
lelket kiemelve a hétköznapiság fárasztó légköréből, a „szép" és „nemes" örök eszményei
felé e l l e n á l l h a t a t l a n u l v o n j a , szüntelen m u n kásságra serkentse és a takarékossággal párosítva a l a p j á v á tegye egy szebb, jobb nemzeti
jövőnek. Pedig az kellene, hogy minden ifjú
idejében komoly munkásságot kezdjen, hogy
életczélja gyanánt a f é r f i h o z egyedül illő
munkás életet válaszsza.
Az i f j ú lelkes törekvése szüli a férfiú j e l lemét s a nemzetek hanyatlása vagy emelkedése szorosan együtt jár az ifjúság hanyatlásával, vagy emelkedésével.
Adj nemes táplálékot a szellemnek, ne
hadd elmerülni a léha örömökben, ne add
magad a haszontalan semmittevésnek, mert
eltompitja a lelket és közönyössé teszi minden
iránt, a mi elbutító légkörén kívül esik.
Nemzetek fejlődésének az a titka, hogy a
hazát jó és balsorsában, anyagi és szellemi
ereje arányában minden állampolgár szolgálja
azon a polczon, melyre őt egyéni h a j l a m a i
vonják, melyen becsülettel meg tudja á l l n i
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helyét, nem pedig abban, hogy mindenki igyeLegádázabb ellenségünk, mely létünket
kezzék minél magasabb polczra jutni, mert fenyegeti, az újabb időben lábrakapott nagynem a társadalmi állás teszi az embert, de mérvű fényűzés, az állandóan változó, szeaz ember teszi fényessé, köztiszteltté mun- szélyesnél-szeszélyesebb divatok szolgai kövekássági körét s nincs oly munkakör, melyben tése. Mert a fényűzés, a jövedelemmel aránynagyot, dicsőt alkotni ne lehetne.
ban nem álló költekezés egyike anyagi
Minden magyar i f j ú n a k vérévé kell, hogy romlásunk leghathatósabb eszközeinek. Minváljon az a tudat, ama férfias meggyőződés, denkinek jogában áll saját kényelmére élni,
hogy az igaz hazafiság nem gyerekes feltűnés! tetszése szerint ruházkodni, de ez a jog a
viszketegségben, nem nagyhangú tüntetések- józan ész követelményeinek figyelembe nem
ben, nem külsőségekben áll. A hazát nem vétele, másoknak szüntelen majmolása és
szavakkal, de tettekkel kell szolgálni.
könnyelmű költekezés által saját családját,
Nőink
A magyar férfi és nő közti viszony sőt nemzetét anyagi romlásba taszító egyén
hivatása, ősidőktől fogva a legbensőbb, leg- számára — gyenge védelmet nyújt a legsúlyoideálisabb testvéri viszony, a magyar nő fele- sabb erkölcsi megrovás ellen.
Éljen mindenki mindamaz örömöknek, mit
sége férjének és nem rabszolgája, mint a keleti,
neki vagyona és társadalmi állása nyújtanak,
nem is valami fölötte álló lény, mint az északi
népeknél. Nemzetünk fentartásának nehéz mit teste-Ielke megkíván és sem erkölcsi,
m u n k á j á b ó l a magyar nő m i n d i g kivette méltó sem polgári törvények nem tiltanak ; öltözrészét; ott küzdött Eger vár ormain, ott álla- ködjék tetszése szerint, de n természetet
önmagában el ne ölje. Ne igyekezzék a divat
nak férjök oldala mellett jó és balsorsban,
eszközeivel a figyelmet teljesen a külsőre
bátorító angyal, vigasztaló szellem gyanánt.
Ok mentették meg nyelvünket, midőn férfiaink fordítani, mivel azzal csak azt árulja el, hogy
idegen nyelven kormányozván országunkat, ízlés és lélek nélkül él, hogy nem egyéb,
felcziczomázott, kimázolt húsdarabnál.
félig latinná, félig németté tették. Ők fordultak
Jól áll egy csinos, ízléses ruha. De az,
pártolólag, buzdítólag amaz írók felé, kik márhogy
minden divatot majommódra utánoznak,
már szunnyadó nemzeti öntudatunkat újra
legutolsó öltönyüket is külföldről hozatják s
életre keltették.
képesek
elvonni éhező gyermekeiktől az utolsó
Most, midőn a társadalmak alapjai megfalatot,
csakhogy
magukat pávamódra felcziváltoztak : más formájú és természetű jogok
és kötelességek születtek, melyeket ismerni czomázzák, nem menthető semmivel. Az ilyen
és teljesíteni kell, ha társadalmunkat rom- nő csak megbélyegzésre méltó, de arra nem,
hogy magát magyarnak nevezze. A magyar
lásba dönteni nem akarjuk. Bizonyára joggal
nő szépsége csinos egyszerűségben, lelkének
számíthatunk arra, hogy eme nehéz munkából
ártatlanságában,
szelídségében és természeis ki veszik nőink méltó részüket és nehéz,
de sikerrel kecsegtető küzdelmeinkben cser- tességében áll, nem pedig Paris és Bécs
czifra rongyaiban.
benhagyni nem fognak.
A természet mindenben az egyszerűséget,
A magyar nőnek alkalmazkodnia kell a mai
a mértékletességet szereti és undorodik a
viszonyokhoz, módosulnia kell a nőnevelésnek,
túlzástól, mértéktelenségtől. Megmondja az,
a nő h a j l a m a i n a k , vágyainak, szenvedélyeicsak hallgassunk szavára, hogy hol van az
nek. Módosulnia kell divatról és szokásról,
arany középút, hol a kellő határ; csak ne
családi viszonyról és más társadalmi összebocsássuk szabadjára indulataink lovait, ne
köttetésekről alkotott fogalmainak, egyszóval
bocsátkozzunk a divat lepkeszárnyaira, kövesegész eszmekörének.
34
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sük józan ízlésünket, mely megóv minket
a fényűzéstől és divatkórságtól, mely visszatart bennünket a jövő nemzedékek erkölcsi
és anyagi tönkretételétől.
Ne kövessétek magyar nők a világ divatját, térjetek vissza az egyszerű magyar viseletre, mely megóv titeket a túlzástól s
visszatartja országunkban a milliókat, melyek
divatczikkekért külföldre vándorolnak. A ház
erkölcsei és szokásai, asztaltartása, jobbára
tőletek f ü g g n e k ; tegyétek azokat lehetőleg
egyszerűvé. Térjetek vissza, a mennyire lehet
a természetes egyszerűséghez. Ez a ti első
és legfontosabb hivatástok.
Második lényeges női kötelesség a házi
rend fentartása, takarékosság, az időnek hasznos eltöltése.
A ház belső gondjainak vitele a nő tiszte
és kötelessége. Senkit sem jogosít fel arra
bármily nagy vagyon sem, hogy a családi
viszonyból folyó és a család tagjai iránti
kötelességeit ne teljesítse, hogy csak önmagának éljen, állandóan szórakozzon, látogatásokat tegyen és fogadjon. A nagyobb vagyon,
előkelő társadalmi állás csak e kötelességek személyes elvégzése alól menthet fel,
de ekkor is a nő tiszte és kötelessége a házi
dolgok elvégzésére felügyelni és azt irányítani. Ha a magyar nő a munkától elszokva,
renyhe henyélésnek adná magát, ez oly erkölcsi és anyagi hátrányokkal járna nemzetünkre, melyeknek romboló hatását ellensúlyozni a férfiak legokszerűbb gazdálkodása,
legpéldásabb takarékossága sem tudná. Dologtalanság, haszontalanságokkal való foglalkozás, felesleges idővesztegetés szülői a bűnnek,
erkölcstelenségnek. Romlásnak indul az a család, az a nemzet, melyben a munka nélkül
élő tagok felemésztik a munkások verejtékes
gyümölcseit.
A munka szeretetére és megbecsülésére
szoktatni gyermekeit, - munkálkodni - - a
nőnek ez családja és nemzete iránti kötelessége ; ez tartja fenn a házat, ez védi meg a

nő erényét minden erkölcstelen támadással
szemben.
Harmadik kötelessége a háziasság, vérhűség, erkölcsi tisztaság a családi életben.
A hajadon boldogságát lelkének üde tisztaságában, az asszonynak ezen kívül házi körében
kell feltalálnia. A mik ezeken kívül esnek : a
külvilág örömei és szépségei, mértékkel élvezhetők, de sohase legyenek elsők, sohase
nélkülözhetetlenek. Szerencse, ha meg vannak, nem baj, ha hiányzanak. Legyen mindon
nő örömeinek forrása, kitől a sors nem vonta
meg ezen áldásait, családi otthona ; tegye azt
paradicsommá, boldogság, megelégedés tanyájává. Legyenek házi istenei a hűség, háziasság, a megelégedés ; mert az egész v i l á g üldözései elől megvéd négy falnak csöndes békéje,
de ha a négy fal között szerencsétlenek, boldogtalanok vagyunk : az egész világ sem elég
tágas menedék.
Negyedik kötelessége a nemzeti nyelv
és irodalom pártolása. Ennek tudata pedig
nem hiányzott soha a magyar nő leikéből,
mindig szeretettel karolta fel nemzeti irodalmunkat és nem egy kiváló női irót mutat fel
irodalomtörténetünk. Lángoljon továbbra is
nőink lelkében a honleányi kötelesség tudata,
szeresse, ápolja, oltsa leikébe gyermekeinek
idejekorán a nemzeti nyelv és irodalom
szeretetét.
A magyar nőt hazaszeretetre buzdítani nem
kell, kiolthatatlanúl él az lelkében. A haza
szeretetében neveli gyermekeit, korán lelkűnkbe csepegteti a haza iránti kötelességek
tudatát és ,így a hazának hasznos, m u n k á s
polgárokat nevel. Ügy van teremtve a magyar
nő lelke, hogy boldog csak akkor lehet, ha
hazáját is boldognak tudja.
A mint az élőfa a talajból A történelmi
mcí

és az őt környező légkörből nyeri
~
táplálékát, létének és fejlődésének alapfeltételeit, azonképen a nemzet sem
élhet meg, nem fejlődhetik, ha (örféneti
alapjait mellőzi, melyek rá szintoly fontos-
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sággal bírnak, mint az élő fára a talaj és légkör.
Elfeledni a nemzetnek ősi hagyományait, fejlődési alapokúi meg nem tartani őseink bölcs
alkotásait, annyi, mint saját létalapunkat
támadni meg, mint kirúgni lábaink alól a
biztos talajt.
Mik ezek, a nemzetre nézve oly fontos,
történelmi alapok.
A történeti alapok elseje maga a hazai
föld. Egy nép akkor válik nemzetté, midőn
magának földet, azaz hazát szerez, annak
politikai és társadalmi intézményeket adván,
állammá teszi és saját nevén nevezi el. A
mint a haza földjét megcsonkítani engedi, a
mint kezéből kibocsátja, létalapja megrendül,
a haza földjéhez való jogczíme gyöngül, míg
végre létezni teljesen megszűnik. A mely nemzet
a haza földjét könnyelműen kibocsátja kezéből, az a maga sírját ássa meg.
Fájdalommal kell tapasztalnunk, hogy a
magyarság nagy mértékben bocsátja ki keze
közül a haza földjét, hogy az ősi nemesi birtokok nagy része idegen kézre jut. Nemcsak hogy nem teljesít nemzetfentartó, nemzeterősítő szerepet, de idegen népfajok érdekeit
szolgálván, a mi rovásunkra ellenségeink erejét
neveli. Ez oly veszedelmes jelenség, mit megakadályozni m i n d n y á j u n k legszentebb kötelessége.
A nemzetiségeket elzárni attól, hogy birtokot szerezhessenek, olyan eljárás, mit őseink
sikerrel alkalmazhattak, de a mai viszonyok
közt ilyen radikális segédeszközhöz nem nyúlhatunk, mert ellenkezik a közszellemmel. Azt
azonban joggal elvárhatjuk, hogy a magyar
földbirtokost a hazaszeretet, fajához való ragaszkodás és a nemzeti kegyelet vissza-tartsák
attól, hogy földjét könnyelműen elpazarolja.
Hiányzik a magyar földbirtokos osztályból
az élénk kereskedői szellem; legtöbb csak
kész jövedelmeit elkölteni, de azt hasznos
beruházások, terményeinek jobb értékesítése
által gyarapítani nem tudja, vagy nem akarja.
Kész inkább a vagyon átlagát fogyasztani,
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mintsem hogy belterjesebbé, jövedelmezőbbé
tegye gazdaságát. E mellett állandóan fogy
lábunk alatt a talaj, állandóan porlik szét
nemzetünk történelmi alapja, a hazai föld és
idegen, mondjuk nyíltan : ellenséges népfajok vagyoni erejét gyarapítva, ellenséges
kultúrák szolgálatába szegődik.
A történeti alapok közé tartoznak a politikai és társadalmi intézmények.

Gróf Mikó Imre

A társadalmi intézmények lételüket, fennállásukat és virágzásukat többnyire magánosok
áldozatkészségének és tevékenységének köszönhetik. Az egyesületi élet jelentőségét
bizonyítani tán felesleges is. A fennálló társadalmi intézmények pártolása, gyarapítása
mindnyájunk kötelessége, hisz állandóan arra
kell törekednünk, úgy kell élnünk, hogy minél
maradandóbb becsű alkotásokat eszközöljünk,
hogy mindarra, a mi hatáskörünkbe esik,
nemzeti érzésünk és jellemünk bélyegét
nyomjuk

reá.
34*
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Minden virágzó, a nemzeti műveltséget
ápoló és terjesztő intézmény, a művészetek
és tudományok felszentelt csarnokai, építészeti, festészeti és költői műremekek, vagyonos,
rendezett falvak, virágzó gazdaságok, ipari- és
gyári telepek, melyeket magyar ész és munkásság hoz létre, mutatni fogják évszázadok múlva
is a magyar ész teremtő erejét, megőrzik
alattunk a szilárd talajt, környezetünkben a
nemzeti légkört, mely nélkül jóravaló, egészséges magyar nemzedék ki sem fejlődhetik.
Történeti alapokul veendő továbbá a
nemzeti szokások és erkölcsök, mikhez ragaszkodni, melyeket ápolni honfiúi kötelességünk. Továbbá a történeti hagyományok
és nemzeti ünnepek, mikről megfeledkeznünk
és melyeket illendő módon meg nem ünnepelnünk az őseink iránti hála és kegyelet
durva megsértése. A nemzeti nyelv, zene,
táncz és öltözet, miket meg nem tartani s
idegennel cserélni el nem jelentene kevesebbet, mint levetkőzni nemzeti jellegünket.
E magukban véve sokak előtt csekélységnek látszó dolgok a maguk összeségében
és egészében a nemzetek egyéniségének és
önállóságának legjellemzőbb kifejezői,a nemzeti
szellem legsajátosabb alkotásaiai; a ki ezekről
kicsinylőleg nyilatkozik, az magát a nemzetet
sem becsüli.
A történelmi alapokhoz tartozik továbbá
a nemzeti öntudat, melynek leghathatósabb
támasza, talpköve a nemzet történelme. A
nemzeti öntudat azt a szerepet tölti be a
népek életében, mint az önérzet az egyén
életében: alapja az egyéni önállóságnak és
jellemnek, a nemzeti létnek és virágzásnak.
A mely nemzet cselekedeteiből az önállóság
és öntudatosság hiányzik, az még csecsemő
korát éli, a mely nemzet szeme elől önczélját
elvesztette, az közeledik sírjához. A nemzeti
öntudat éltetője a nemzetnek, vele él, virágzik
és vele dől sírjába.
A nemzeti öntudat kiapadhatatlan forrása,
éltetője, a nemzet történelme, mit tudni,

ismerni mindenkinek kötelessége. Ebből tudjuk
meg azt, hogy a magyar nemzet több, mint
egy évezreden át önálló nemzeti életet élt,
hazáját védte és kormányozta, benne szabad
és boldog volt ; nemes tulajdonságai, erényei
által hivatva van továbbra is saját czéljainak
elérésére saját maga által választott eszközökkel m u n k á l k o d n i . A nemzeti történelem
tanít meg arra is, hogy nemzetünknek az
ősök által kijelölt ösvényről csak úgy könnyű
szerrel letérnie, további fejlődésében az általuk
lefektetett szilárd alapokat mellőznie nem
lehet, mert ezáltal saját vesztébe rohanna ;
ez egyértelmű lenne romlásával. Mindezeket
tudni pedig nem egyéb, mint nemzeti öntudattal bírni. S a mely nemzet saját történeti hivatásának öntudatára ébred, a melynek minden tagját tetteiben a nemzeti öntudaí
vezérli, annak jövendője biztosítva van. Honnan
meríthetjük eme tanulságokat, eme szilárd
meggyőződésünket, ha nem a nemzet évezredes történetéből.
A külföldön való lakás és A hazán
tartózkodás sajnos épp szellemi és k i v u l i lal <ás.
vagyoni előkelőinknek jellemző sajátsága, mely
sajátság más nemzetek előkelő osztályainál
nem tapasztalható.
Komoly czél n é l k ü l , minden kényszertől
menten éveket tölteni külföldön utazva, köllve,
élvezve, minden czél- és észszerűséget nélkülöz s a melyből k i s z á m í t h a t a t l a n erkölcsi
és anyagi károk háramolnak az egész nemzetre.
Úgy az erkölcsi, mint czélszerűségi szabályok azt a kötelességet róják reánk, hogy
abban a hazában, annak javára költsük el
vagyonunk jövedelmét, a mely nekünk azt adta.
Vagyonúnkkal, szolgálatainkkal, elménknek
tehetségével első sorban saját társadalmunk
érdekeit kell szolgálnunk. A ki saját társadalmának csak életnedvét szívja el, de számára
sem virágot nem hoz, sem hasznos gyümölcsöket nem szolgáltat, hasonló az élősködő
növényekhez, miktől az élőfát megszabadítani
minden jó gazda első kötelessége.

ÜRÓF MIKÓ IMRE 1RANVESZMÉ1

A föld a hazának egy része ; annak haszna.t huzm, m.nt tulajdonos, bárki jogosítva
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fejlődésére egy vagyonos ember, ki a rendelkezesére álló eszközökkel nagy és széleskörű
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haza földjéből, a n n á l nagyobbak erkölcsi köteíe., annál láthatóbb az áldás a hazán,
. kötelességeit teljesíti, annál nagyobb
z erkölcs, és anyagi kár, ha ezek teljesítése
alól magát kivonja.
A mely államból a milliók, egyéni jővedelmek, könnyelműen kivándorolnak, előbbutóbb az anyagi tönk szélére jut. A nemzet
természetellenes elvérzését meggátolni első
feladat.

fejlesztésére
fordítja, előljár a tudomány vívmánynak" a
gyakorlati életben való alkalmazásában Ezért
ugyan egy elbírálás alá esik a külföldön való
tartózkodással azoknak eljárása, kik vidékről

a városokba tódulnak be, kiknek nem tetszik
azon kör, melyben születtek, azon helyzet,

hová sorsuk állítá, hanem mindig máshova
vágynak. Ott kivannak fényleni, hol fényük
elvész. Ott kivannak elsők lenni, a hol utolsókká
lesznek és megvetik ama kört, melyben elsők
A hazán kívül való lakásnak és tartóz- lehetnének, a hol egész környezetükre jótékodásnak csak akkor van helye, ha erre valaki kony befolyást gyakorolhatnának.
kényszerítve van, vagy a midőn utazásának
A legerősebb fény is elveszti erejét a
és künntartozkodásának gyümölcsei a hazára verőfényben, ám a szentjános-bogár a sötét
haramiának.
éjszakában is fényt vet környezetére.
Ez nem megsértése az egyéni szabadságDe a legsúlyosabb azok bűne, kik állannak, hanem erkölcsi törvény, mely megkö- dóan külföldön tartózkodnak és kivetkőzve
veteli, hogy a ki jogokat élvez, az kötelességeit nemzeti jellemükből, elidegenedve nemzetünkis teljesítse. A ki részt kivan magának vala- től, csak annyi közük van hozzánk, hogy a
mely társadalom jövedelméből, vegyen részt mi földünk gyümölcseit élvezik, a mi keserves
ama társadalom fentartásának nehéz munká- m u n k á n k eredményét idegen népek erejének
jában, szolgálja annak anyagi és szellemi érdé- gyarapítására használják és ellenségeinkkel
keit az élvezett előnyökért.
versenyeznek az ellenünk irányuló rágalmak
A műveltség, miként a felkelő nap, első- terjesztésébén. Hogy ezek mit érdemelnek, azt
sorban a paloták kupoláira veti sugarait és mindenki tudja s a társadalom, a nemzet is
csak azután a kunyhók lakóira. A művészet bizonyára meg fogja találni a módot arra, hogy
és tudományok általi művelődés a vagyonosok ezeket a heréket kiközösítse.
Ébredjen végre nemzetünk tudatára annak,
osztályától kell, hogy kiinduljon és terjedjen
szét a nép között, mert a művelődés esz- hogy egyesek, sőt egész osztályok ferde hajlaközei főleg a vagyonos osztály kezeiben vannak. maiból mily óriási anyagi és erkölcsi kár
A ki éjet-napot egybevetve munkálkodik, dol- háramlik reája ; igyekezzék minden rendelgozik és még sem tud többet szerezni annál, kezésére álló eszközzel megszabadítni magát
a mivel saját és családja életét tengetheti, az élősdiektől, hogy ne szipolyozhassák tovább
attól nem várható a tudományoknak, művé- is erejét.
Támadjon fel végre minden honfi lelkében
szeteknek sem pártolása, sem ápolása, de
ama
kiolthatatlan vágy, ama lángoló érzelem,
a kit a nagy vagyon, előkelő állás felmenhogy
itt, a magyar hazában kívánjon élni és
tenek a megélhetés nehéz anyagi gondjai alól,
meghalni, működésével pedig e haza jólétét,
attól méltán elvárható, hogy így felszabadult
gyarapodását,
felvirágzását igyekezzék előidejét ne töltse hasztalan szórakozásokkal.
Mily jótékony hatással lehet egész vidékek mozdítani.
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E hon határain kívül nincsen számunkra
hely; e földben pihennek őseink hamvai és
e földön ringatták bölcsőnket, itt domboruljon a sírhant is fölöttünk !
Az Irányeszmék i r o d a l m u n k n a k egyik
maradandó emléke marad, de e m l é k e
marad egyúttal a kornak is, m e l y b ő l f a k a d t
s a melynek szólt. Csatlakozik a Jámbor
Szándék, a Balítéletek, a Politikai Programmtöredékek és a Gondolatok sorában
a nemzet részére szánt tüzes nyelvekhez.
A műveltséget, a demokracziát, az új v i l á g
gazdasági s az egész v i l á g eszményi f e l fogását hirdető nagy gondolkodók nagy
gondolatai mellett Mikó röpirata bátran és
n y u g o d t a n kérhet és nyerhet helyet. Bessenyei a magyar nemzet jövőjét műveltségére alapozta, Dessewffy és Széchenyi

grófok az előítéletek bilincsét lerázó, vagyonilag és nemzeti öntudatban erős nemzedékekre. Eötvös az általános emberies
fölfogásban, Mikó a haza szeretetében, a
történelmi érzék és a polgári öntudat
egyetemes uralmában kereste a megváltó
igét. Érdekes, hogy a mig amazok a jövendő
igéiben keresték a múlt folytatását, Mikó
a m ú l t erényeit állította kora elé, hogy
azok fejlesztésével biztosítsa a jövőt.
Gróf Mikó Imre ezelőtt ötven esztendővel szárnyrabocsátott irányeszméinek dióhéjba foglalt ismertetése azt a szomorú
tényt állapítja meg, hogy azok nagy részben
még ma sem mentek át a való életbe,
hanem még ma is csak „irányeszmék,"
melyek megvalósításukat várják.
Dr. Gidófalvy

István.

Gróf Nikó Imre és a magyar föld.

M

INDEN ember annyit ér, a mennyi maA történelem azt jegyezte fel Mikó
radandót őriz utána az emlékezet és Imréről, hogy ő vezérszerepre soha sem
a történelem. Innen van az, hogy j o b b j a i t vágyott, a zajtalan tevékenység volt eleme.
a társaság, nagyjait a nemzet igen sok- Igaz és jelmondatában is ott van a íranszor csak h a l á l u k után ismeri fel, méltá- quilla potestas. De mégis vezérnek kellett
nyolja kellően és örökíti meg méltóan.
minden téren lennie, mert ő volt akkor
Az idő is próbája a nagyságnak. Az Erdélynek legönzetlenebb és legmunkáólom fényessége véges, a tiszta arany sabb fia.
örökre fényes. Nem az a nagy ember,
Sokban hasonlatos Mikó Imre pályaa kinek neve naponta a hírlapok hasábjain futása Deák Ferenczéhez. Deák sem
fénylik, hanem az, a ki eredeti eszméket
termel és azokat meg is valósítja. Nem
az a nagy ember, a ki a felszínen
úszva nagynak látszik, hanem az, a kit
i l y e n ü l a jelen, vagy az utókor való érdemeiért elismer. A jelen nagyjait legtöbbször pusztán a nagyság vágya emeli ki,
a történelem kimagasló alakjait a tettek,
az eredmények.
Mikó korában kevés vezető emberünk
volt, de v a l a m e n n y i n e k ma is él neve
és emlékezete; mai korunkban igen sok
a vezér, ezért a k a d n a k el sűrűn a közm u n k á k és ezért félő, hogy jelenünk lapja
a történelemben szinte üres leend. Mikó
és kortársai cselekedtek és jó példával
is m u t a t t á k azt, a mit h i r d e t t e k ; a mai
idők lángszavú és aranytollú apostolai
csak elvétve igazolják saját életükkel elveiket és igazságaikat.
Ezért nézünk szeretettel vissza egy
Gróf Mikó Imre
nagyobb m ú l t idejébe és ezért üdvös, ha
Mikó Imre nagyságát minden irányból fel- akart soha vezér lenni, mégis annak ism u t a t j u k a törpébb utókor előtt. A ki a merte az egész nemzet. Mikó is, mint
história nagy alakjait, tanulságait megta- Deák, különösen kezdetben, sok ellenséggadja, hasonlít a szülőit nem tisztelő gel és apró félreértéssel küzdött és mindkettő csak fokozatosan jutott el a király
gyermekhez.
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és a nemzet bizalmához. Közgazdasági
tevékenységében ő is, mint Károlyi Sándor
gróf, olyan vezére volt a gazdatársadalomnak, a ki a köz javára váló á l l a n d ó
munkálkodás és nagy áldozatok mellett
sem ejtette ki kezéből, sőt gyarapította
saját és családja javait. Nemcsak hangoztatta a magyar föld megtartásának mindenek fölött való fontosságát, hanem maga
is jó példával j á r t elől.
A l e g r i t k á b b jelenség, hogy a művészet, irodalom és tudományok iránti igazi
szeretethez, a közepesen j ó v a l f e l ü l e m e l kedő készültséghez és természetesen kifejlett képességhez még kitűnő gazdasági
érzék és tudás is j á r u l j o n , m i n t Mikóban,
ki akkor Erdélynek legelső nagytekintélyű
gazdája is volt.
Birtokai valódi m i n t a g a z d a s á g o k v o l t a k .
Gazdatisztjeit k i t ű n ő szemmel tudta kiválogatni s nem szolgáinak, hanem m u n k a társainak tekintette. Erre v a l l az is, hogy
1855-ben k ü l ö n és akkora a l a p í t v á n y t tett
az Erdélyi Gazdasági Egyletnél, hogy annak révén összes gazdasági tisztjei á l l a n d ó
tagjai lettek az egyesületnek. És erre vall
egy kis derűs epizód is, a melyet néhai
való derék jószágigazgatójának, Tóth Zsigó
bátyánknak elbeszélése nyomán, a következőkben örökítek meg.
Egy ízben, midőn egyik birtokán időzött a gróf, h í r ü l adják neki, hogy az ottani ispán (nevezzük röviden Kovácsnak)
egy idő óta éjjeleken át tivornyázik,
iszik és czigányozik. Mikó, a ki minden
alkalmazottját, még a legkisebbet is személyesen és alaposan ismerte, megütődve
hallgatta a jelentést, mert a fiatal ember,
a ki mindössze két éve szolgálta őt
egyébként ügyes, szorgalmas és minden
tekintetben kedvére való gazda volt. Elhatározta, hogy végére jár a dolognak,
^agához hivatta. Be is ismert az szépen
mindent, meg is kapta a kellő dorgá-

lást, ámde a káros változás okát csak
nem lehetett kivenni belőle. Tovább nyomozott tehát, míg végre helyes nyomra nem
jutott. Ekkor lesétált tiszttartójához, egy
jó ötvenes, szigorú tekintetű, egészséges
arczú és már jócska vagyont gyűjtő kurta
nemes bácsihoz.
Tiszttartó úr, szólott tettetett szigorral hozzá a gróf, ugyan mondja el nekem,
hogyan is kezdte csak ön a p á l y a f u t á s á t
ezelőtt huszonöt esztendőkkel ?
A tiszttartó kénytelen volt beismerni,
hogy annak idején egy bottal a kezében
jött a grófhoz és kezdetben igen szerény
kis ispánocska vala.
Ej, ej és mivel taksáltam én akkor
kevesebbre önt, mint ma ? No látja,
a kis ispánokat is meg lehet becsülni,
ha egyébként derék, ügyes emberek. Úgy
tudom k ü l ö n b e n , hogy ezt az elvemet a
tiszttartó úr Sárika leánya is v a l l j a , sajnos, még ezideig nem nyilvánosan. Ha
megengedi, ezzel megkérem Sárikája kezét Kovács részére s beleegyezése esetén
miért ne tartanák meg még ma a kézfogót
s ha az i f j ú elhagyja rendetlen életét,
esztendőre az esküvőt is ? A fiatal ember
jövőjéről gondoskodni fogok. Persze, meglett a kézfogó és esztendőre az esküvő is.
A kis megtért ispán ma is cl. Családja nagy és hazarészünkben szerepet
vivő tagokból á l l . Mikó gazdatisztjei egyébként is nem egy jóravaló új közcpbirtokos családdal gyarapították gazdatársadalmunkat.
Mások más helyeken megírták, hogy
mily nagy összegeket adományozott M i k ó
Imre nemzetünknek különféle közczélokr,\
én itt csak annak megállapítására szorít
közöm, hogy a halála után három évvel,
1879-ben felvett leltár szerint összesen
11 birtokot, 15874 katasztrális hold terjedelemben hagyott teljesen tehermentesen
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örököseire. Ezeken kívül Kolozsvárt s még
hogy a míg mások nagyszerű szolgálatokkal
más három erdélyi városban több belsősé- s évek hosszú során kitartó szorgalommal
get és házat, készpénzt és ingó vagyont, és nélkülözésekkel szerzik vagyonaikat, ők
melyeknek összege abban az időben is ahhoz a világon legkönnyebb úton jutottak
több m i l l i ó r a ment. És a nagy vagyonnak elődeiktől örökölték s hogy birtokaikkal együtt
a köz hazát és saját családjukat illetőleg
legalább felét maga szerezte emberségé- egyszersmind szoros kötelességeket is örökölvel, eszével és szorgalmával. Mert Mikó tek, melyeknek teljesíthetése nagy részint
Imre nemcsak prédikálta, hogy a magyar vagyonosságuktól, tehát birtokaik megtartáföldet meg kell tartani magyar kézben, sától és helyes gondozásától van föltételezve.
Azt gondolják talán ezek, hogy a birtokszerde meg is tartotta, meg is toldotta. Senki
zésnek hajdani módjai, midőn a mongol,
szebben nem írt a magyar föld szerete- török és tatárdúlások, a sajói, mohácsi vérterői, mint ő és senki nem tárta fel szív- napok pusztításai csaknem mértföldekre üressé
hez szólóbban a n n a k veszélyeit, hogyha tették az országot, lakatlanokká annak hatáErdély földjét a magyarság kezéből ki- rait, ismét előkerülnek. Uratlan birtok nincs
többé a hazában s a mit ma két kéz és egy
csúszni engedjük.
fő emberséges úton szerezhet, nem megy
„Antaeusról azt tartja a rege, hogy el- milliókra, mértföldnyi birtokterjedelemre. Ezért
lenének a földről fel kellett emelnie, ha őt jönnek kétszeres beszámítás alá azok, kiknek
legyőzni akarta, mert míg lábai a földet érin- a sors sokat adott, hogy azzal sok jót tehestek, legyőzhetlen volt. Ily erőadó föld ránk senek s ők azt gondatlanul elpazarolják.
nézve a történeti alapok. S a legelső épen
Ha a lefolyt idők ős-korára visszatekintek,
maga a hazai föld. Egy nép akkor lesz ön- egy szikrát sem írtózom czélszerünek és bölcsálló nemzetcsaláddá, midőn maga számára nek vallani őseink amaz iniézményeit, melyek
külön földet és hazát szerez és annak szük- szerint magyar vérrel szerzett földet azoknak,
séges politikai és közmiveltségi intézményeket kiknek a közös szerzésben vagy megtartásban
adván, egységes állammá teszi s mint ilyet verők nem omlott, eladni nem lehetett. Ez
saját nevén nevezi el. A mint azt megcson- akkor, a végre, hogy a magyar nemzet Pankíttatni engedi vagy kezéből kibocsátja, las- nonföldön meggyökerezzék és magának hazát
sanként gyöngül, létalapja meging, ahhoz alkosson, föltétlenül szükséges volt. De másvaló jogczíme erejét elveszti, míg utoljára felől távol legyen tőlem, kárhoztató szót
lenni egészen megszűnik. Ezt nem csak a emelni nemzetünk azon szintúgy bölcs, igaznemzetek és országok, de a nemzetségek ságos és nagylelkű tette ellen is, hogy a
történetei is bizonyítják, bizonyítja legköze- kizáró birtoklási jogot a múlt tized végén
lebbről számos magyar hírneves nemzetség- ön jószántából, a nemzeti erő sokszorozása
nek már ma csak a könyvekben és történe- s nagyobb jólét eszközlése végett, e haza
tekben élő emlékezete. Terjedelmes birtokú, minden lakóira kiterjesztette: ezzel a kor
egykor virágzott nemzetségek gyöngültek és szabadabb szellemének, vele egy hazájú és
enyésztek el azon okból hogy birtokaikat sorsú testvéreinek s magában a szabad földmíves népben egy a korábbinál sokkal széeladogatták vagy elidegenítfetni engedték.
Midőn egy vagy más vagyonos úr bir- lesebb körre kiterjedt míveltség igényeinek
tokait eladja, úgy jő nekem, mintha a ma- tartozott. De igen is panaszt emelek azon
gyar haza földabroszából egy-egy szép dara- könnyelmű felfogás ellen, mely szerint birbot vágna l e ; mintha koronánkból megannyi tokosaink egyrésze földbirtokát szerfölött kedrágakövet venne ki és dobna el; úgy nézem, vésre becsüli, mostoha módon kezelteti s nem
m i n t h a a forrón szeretett hazának ugyan- egy ide s tova egészen elvesztegeti. Hogy
annyi vérerét nyitná fel. Sajnálandó haza! ma már törvény gátoljon egy vagy más népfajt
Szánandó, sírban nyugvó ősök! Beh méltat- a birtokszerzésben, annak kívánása szűkkeblanokra szállá szent örökségtök
annyi lüség, ilyesmi távol van tőlem ; de hogy a mamunka gyümölcse, oly sok veríték és kion- gyar földbirtokost a hazaszeretet, fajhűség és
tott vér megérdemletf bére! Ezek rontják nemzeti kegyeletek erkölcsi törvénye a birtokmeg igazában a hazát; nem gondolják meg, vesztegetéstől eltartóztassa, joggal kívánható.
35
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S ne tudnánk-e mi ez ellen sem együtt,
sem külön semmit tenni ? Nem bírna-e a
magyar értelmiség erkölcsi ereje és tekintélye ez árnak bárcsak egy szalmaszálacskát
gátul vetni ? A mint a magyar törvényhozás
két nagy időben meg tudta tenni, a mivel
a n n y i parancsoló érdekeknek tartozott s a
mi a nemzetet válságos bajok után még v á l ságosabb eseményektől mentette meg: úgy
mi a mostani időben, midőn mindenki átlátja,
hogy csak a földbirtoknak kezeink közt túlnyomó kiterjedésben megtartása tartja meg
a magyar hazát továbbra is a magyarnak,
ugyan, kérdelek birfokostársim ! most nem
lennénk-e képesek a mentő csolnakot megtalálni s ha igen, nem lenne-e elég lelki
erőnk és életösztönünk, annak evező l a p á t j á t
önmegmentésünk végett kezeinkbe r a g a d n i ?
Nem tudnók-e véghez v i n n i , hogy a bennünk
levő erkölcsi erő és nemzeti életrevalóság
által magunkat az eleséstől harmadszor is
megóvjuk ?
Mindez egyedül attól f ü g g : van-e még
bennünk őseink nemes véréből vagy egy
csepp, azon vérből, mely e hon szerzésekor
patakként omlott s mely azt eddig megvédni
birta ? Azon vérből, mely írtóznunk ösztönöz
azon állapottól, hogy valaha szolganéppé
aljasodjunk, hogy mint koldus és sehonnai,
mások ajtajáról, alamizsnából éljünk ? Ha
van, akkor birtokainkat nem vesztegetjük el;
ha pedig nincs, urbérkárpótlási papiraink maholnap hol fél-, hol kétharmadrész értékben
elkelnek, a magyar föld kapzsira hányatása
folyton tartand s így sírunkat ö n m a g u n k
megásván, lassú nemzeti sorvadás fog minket abba betemetni.
A magyar földbirtokos
a nagyobb
számot véve magasb polgári és katonai
hivatalok jövedelmeiből, miket most nem
visel, tudománya után, mit kereset tárgyává
tenni kevés kivétellel átall, ipar, kereskedés
és üzérletekből, mik ismét szokatlanok közöttünk, nem gyarapítja vagyonát, jószáguk
bérén kívül kevesen vesznek egy-két nemesb
üzletből némi hasznot s ez is kevesebb, mint
a mennyire szüksége van, mert termesztmenyének ára csekély, az adó pedig kiváltképen nyomasztólag hat a földbirtokra: ő
tehát birtokot nem szerez, sőt sok közűlök
1

Mikó: Irányeszmék 59. 1.

folyvást adogatja el, vagy váltóadósságokkal
terheli . . . A mint Saturnusról mondja a
pogány hitrege, hogy fiait megette : a mi
magyarjaink jelene is elnyeli a jövendőt, az
apák, a fiák és unokák jóllét-alapját aláássák.
A birtokeladás honszerte szünetlenül foly s
a vásárlók háromnegyede magyar kézből ki
s nem azokba viszi a magyar földet. Ez idővel egy nagy statistiko-politikai likvidácziót
von maga u t á n : kimutatandják vagyonainkat
és terheinket - - mert hiszen ez erőviszonyt
az érdekeltek most is igen jól tudják — s
ha az utolsó nagyobb lesz az elsőnél s a
magyarság földbirtok-területe kisebb a többi
népek birtokösszegénél, nem megingott-e lábunk alatt a föld, nem felemelt Antaeussá
lett-e nemzetünk, nem történeti a l a p j a i n k legbiztosabbika porlott-e szét ? Hazámfiai ! Ne
siettessük e baljóslatú idők bekövetkezését." 1
Lehet-e ennél nagyobb erővel felrázni
egy tespedésnek i n d u l t nemzetet, lehet-e
meggyőzőbben elétárni a fenyegető veszélyeket és lehet-e hatékonyabban nevelni,
irányítani egy csüggedt nemzedéket? így
valóban csak korát megelőző lángelme
írhat.
Mikó Imre egy

félszázaddal

ezelőtt

rámutatott az erdélyi magyar föld veszedelmére,
ébredni s

melyre mi csak
melyről

most k e z d ü n k

azt híresztelik, hogy

ma már talán meg se

lehet á l l í t a n i ! . . .

Igaz, hogy ma sem a kormányon, sem a
a társadalom élén nincsenek Mikó Imrék,
vagy ha eljövendők, még nem öltötték fel
fegyverzetüket

és

haboznak a porondra

kiállani. Mikó

Imrének

Ötven

előtt kelt riadója legyen

a

évvel ez-

mai nemze-

dék lelkiismeretének hívó és bátorító szózata azokhoz, a kik érzik

magukban az

erőt és képességet arra, hogy itt m a r a d t
vezéri programmját és kardját felragadva
élünkre álljanak, de a kezdeményezés első
nagy lépését megtenni még t é t o v á z n a k !
Mikó Imrének ás Erdélyi MúzeumEgyesület után kedveltségbcn m i n d j á r t
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következő második gyermeke az Erdélyi
Gazdasági Egyesület volt.

tesítve voltak, újabb
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és ezért m i n d j á r t a folyó 1854 februárius
sebb sikerrel működött egészen a szabad26-ikára össze is hívta az egylet tagjait
ságharcz kitöréséig, de azután öt éven alakuló közgyűlésre.
keresztül egészen 1853-ig, sok minden
Az egylet addigi elnöke, gróf Bethlen
egyébbel együtt, ez a zsenge társadalmi Pál lemondván, az egybegyűltek az alakuló
intézmény is szünetelt és bizony-bizony közgyűlés vezetésére gróf Mikó Imrét kéra k i m ú l á s szélén állott.
ték fel, ki a közgyűlést az itt következő
A gondviselés különös és kiváló ke- beszéddel nyitotta meg.
gyének lehet tekinteni, hogy mikor e szo„Tíz évvel ezelőtt, midőn nemzetünk régi
m o r ú korszakban magyarnak lenni is bűn álmából fölébredve férfias öntudatra jutott s
volt már, Mikóban oly férfiút nyertünk, a közmunkásság minden terét elfoglalta, alaki ritka bölcseséggel és mélyreható belá- kult e hazában is a gazdasági egylet . . . A
törvényhozás, hatósági gyűlések és egyéni
tással nemcsak fel tudta fedezni azt az
szorgalom — úgy mondának — nem teszi
ösvényt, mely nyitva maradt hazája és nem- egy jóravaló nemzet összes igyekezetének
zete haladása és boldogulása felé, hanem egész körét. Ott van még egy hatalmas tészilárd elhatározással arra rá is lépett és nyező, az egyleti tér, millió áldásnak szülője,
csodálatos tapintattal egybe tudta gyűjteni ezereknek hasznos munkássági mező, köz- és
*•' '
magánjóllétnek kiapadhatlan forrása. Ide is
azokat
is,
kiket
vezetni
és
vezérsége
alatt
ferieszszük
ki figyelmünket, itt is munkáljuk
, l, ^ _ . • - ' ' .
i •
a közjóért dologra fogni jónak látott.
a hon és magunk javát — volt a jelszó. És
Mikor a gazdasági egyesületnek még fölmutatták, példányul álliták elénk a haladó
életben levő tagjai 1853 januárius 21 -ikén külföldet, kivált az egyleti munkásság, vállalkozó szellem és társadalmi jóllét őshonát,
a kolozsvári kaszinó termében elhatározAngliát; mig nem a példa hatott, a gyakran
ták, h o g y : „az egylet 1844-ben legfelsőbb hintegetett mag földét megtalálta, az egylefi
helyen jóváhagyott alapszabályainak újbóli szellem gyümölcseit hazánkban is megtermeni
megerősíttetése, a m ú l t időkbeli pénztári elkezdette.
Kik e szellemi müfolyamnak fővezetői
viszonyok kitisztázása, befizetetlen részvoltak, a közmunkásság teréről halál és más
vények felvétele, az egylet birtokának mi- körülmények által lesodortattak. A tér maga
ben állása s néhány évi fizeteflen adójá- ott áll, teendőkben, fontosságban nyerve: azt
nak felsőbb helyen elengedtetése, új elfoglalni, csorbáit kitölteni, a közmunkásrészvényesek iránt kibocsájtandó felszó- ságban tovább menni nekünk kell — ezt
lítási tervkészítés, illető helyeken és uta- hozza magával a dolog természete, az események rendje s önfentartási kötelességünk.
kon eszközöltessék", e határozatok végreAz okok, mikért a gazdasági egylet akkor
hajtásával az értekezlet gróf Mikó Imrét alkotva volt, ma is állnak, ujjakkal szapooly kéréssel bízta meg, hogy eljárása ered- rodva. Mi 1844-ben azon okból létesült, hogy
egy tér se maradjon elfoglalatlan, hol a nemményéről annak idején tegyen jelentést.
zet jóllétét előmozdítni lehet, azt nekünk
A gróf 1854 elején értesítette az érmost azért kell fentartanunk, hogy e már
tekezlet tagjait, hogy az évi januárius ma szinte egyetlen közmunkássági tér is par24-ikén kelt rendelet szerint, mivel az lagban ne álljon, de egyesített erő és akarat
alapszabályok már 1844 május 1-én szén- által hazánkra nézve mentői gyümölcsözőbbé
35*
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váljék. És a nem csekély különbség, mi e
két indokban van, kétszeres súlyú kötelezettséget tesz vállainkra.
Ezen gazdasági egylet egyik czélja közmegállapodásaink szerint : a mezőgazdaságnak, kapcsolatban a gyümöicstenyésztés- és
szőlőmiveléssel, javítása. Ez ú j a b b időkben
sokképpen vált fontossá : a robot és dézma
megszűnése, napszám drágasága, szőlőinknek,
gyümölcsöseinknek a táborozások által országszerte kipusztítása, a földadó és járulékai
által ; másik czélja : az állattenyésztés jövedelmezőbb állapotra emelése. Ez főleg két
okból bír jelenleg nagy nyomatékkal : a közszükségeknek a magánjövedelmi forrásokhoz
képest aránytalan megszaporodása, belföldi
kézmű- és gyáriparunk szánandó állapota
miatt. Ezekre orvosszert találni s azt a kormány, egyleti munkásság, vagy segélyezett
magánigyekezet útján, külön-külön, vagy mindháromnak közremunkálása által alkalmazásba
venni, az egylet teendője ; mit csak úgy érhet el, ha a vagyonosabb hazafiak, községek,
városok, kaszinók és más testületek részvényesek lesznek s eképp oly tekintélyes egyletet a l k o t u n k , melyben a birtokosság és
értelmi képesség minden fokozatai és osztályai képviselve lévén, a jó kezdetben a siker már előre mintegy biztosítottnak tekintethessék, így remélhetjük, hogy egyfelől a
nép szívesen fog az egylet tanácsaira hallgatni, bizalommal megy példaadó léptei nyomán ; másfelől a magas kormány sem vonandja
el szavaitól a figyelmet, munkálkodásaitól a
kellő erkölcsi istápolást."
így az egyesület újra megalakulván,"
első teendői közé számította, hogy Mikót
alapító tagjai sorába felvegye s őt elnökévé megválassza. Az elnök jelentést tett
arról, hogy az előértekezleten nyert megbízásokban m i k é n t és m i l y eredménynyel
járt el.
A jelentés mindenekelőtt a vagyoni
viszonyokra vonatkozott. Bemutatta a taggyűjtési felhívás szövegét, melyet a közök

lett
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V6Í Mikó Imre, alelnökök
d- (?rof Bethlen
János és Zeyk Károly; pénztárnok Naláczy Farkas, titkár Nagy Ferenr.z;
választmányi tagok pedi« báró Bánffy János, bárd
öantty Dániel, báró Bornemisza János, flról
Csaky György, Fülei István, Gyárfás Domokos,

gyűlés v á l t o z a t l a n u l elfogadott és megbízta a v á l a s z t m á n y t annak mielőbbi kinyomatásával és szétküldésével.
Megállapították Mikó indítványára az
egylet legsürgősebb teendőinek tervezetét:
k i j e l ö l t é k a k ü l ö n f é l e s z a k o s z t á l y o k a t ; elhatározták a gyakorlati kísérletek megejtését és támogatását, gazdasági gépek
és eszközök szerzését és kipróbálását, az
állattenyésztés fejlesztésére szükséges teendőket, k i á l l í t á s o k rendezését, a selyemtermelés bevezetését és sok más gazdasági ág előbbrevitelére szükséges teendők
gyors megkezdését.
Ilyennek látszott nagyjából Mikó Imre
legelső egyleti esztendeje.
A következő 1855. évi közgyűlést megnyitó beszédében már a cselekvés és
példaadás terére lép. „Egyfelől a gazdasági egylet kitűzött czéljának üdvös voltától
áthatva, másfelől buzdító szavaimnak némi
anyagi nyomatékot is adni ó h a j t v a " , ajánlatot tett, hogy „részint rendezett, részint rendezés alatt álló tíz erdélyi jószágomban levő
gazdatiszteim nevében
kik különben is
kötelezve vannak állandóul az egylet t a g j a i
lenni - - örök időkre tíz részvényt alapítok
ezer pengőforintot szolgáltatván az egylet
pénztárába, melynek kamatját az egylet tetszés szerint fogja használhatni." Azonfelül
„az egylet állandó alaptőkéje gyarapítására
külön más ezer pengőforintot a l a p í t o k , oly
megkötéssel, hogy annak kamatja mindaddig
tőkésítés által nevelje a tőkét, míg n z egylet
összes gyümölcsöző p é n z a l a p j a '20000 pongőforintra növekedvén, avagy ez alappal is biztosítva legyen az egylet örök fennállása, habár szerény hatáskörrel."
Ezt az alapítványt később 3000 f o r i n t r a
egészítette ki s az egylet vagyonát mindenkori ügyes adminisztrácziójc'wiil halaolyan összegre emelte, a minőről az
P. Horváth Mihály, báró Jósika Lajos, Kelemen Béni, Keményfy József, Korbuly Gergely, gróf Lázár Miklós, Nagy Klek, Páll Sándor.
Pataky József. Pétéi ffy József, T n u f f c r Fcrcncz, Tisza László Tunyogi József c.s Ujfr.lvy
Sándor lettek.

Aláírási ív,
Erdélyi gazdasági egyesölef,

Kell Kolozsvárii, inárlius 21-kén Idrloll vílasilroínyi iilrsbíl. 1855.

gr. fflikó I m r e ,
egyesületi elnök.

Nagy Ferencz,
liltiir.
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alapításkor még álmodni sem mertek a
kezdeményezők.
Hogy abban a szomorú korszakban,
midőn a hatalom minden gyülekezésben
összeesküvést és minden társadalmi szervezetben f o r r a d a l m i alakulatot vélt l á t n i mekkora bátorság kellett egy országos egylet
vezetésére való vállalkozáshoz, a mai nemzedék el sem tudja képzelni.
Ilyen viszonyok és körülmények között
tűnt ki, hogy m e n n y i t tehet h a z á j á é r t és
nemzetéért egyetlen egy h a t a l m a s egyéniség, kinek mindaz a külső és belső tul a j d o n a , t a p a s z t a l a t a i , erélye és mérséklete
megvan, a mi v a l a k i t v a l ó d i misszióra
képesíthet !
Mikó Imre bölcs t a p i n t a t t a l e l o s z l a t o t t
minden kétséget úgy a szebeni, m i n t a
bécsi közegek lelkében. Pedig az 1854
és 1867 közötti elalélt korszak alatt
az erdélyi hazarész valódi irányító kormányzata nem Szebenben, hanem Kolozsvárt, az Erdélyi Gazdasági Egylet gyűléstermében székelt. Az erdélyi magyarság
nem a p o l i t i k a i hatalom birtokosába^
hanem Erdély Széchenyijében látta törekvéseinek természetes v e z é r f é r f i j á t . A
gyűléstermek és egyesületi élet abban az
időben az egyetlen hely volt, a hol kémektől mentve lehetett hangot adni a
közelkeseredésnek s a hol az összetartozó
szeretetbe együttérző társaság a jövendő
nemzet-építés a l a p j a i t csendesen rakosgathatta le.
Ennek az előkelő társaságnak volt az
összehívója, összetartó lelke, vezére és
ereje Mikó Imre. Huszonhárom éven keresztül, 1854 elejétől az 1876 év végéig
3
A rokon tárgyak egyaíi'téae uíá.i a következő négy szakosztály l e t t :

Borászati, gyümílcstenyésztéíi éj síöléyzeti
szakosztály ; elnöke Fülei István, jegyzője Nagy
Ferencz, tagjai gr. Bathlen Farkas, Páll Sándor
Tunyogi József, b. Bánffy János, Balog Pál é*

ő volt az egyesületnek tulajdonképi megteremtője és hosszú időre legnagyobb
e l n ö k e ! Ez idő alatt Erdély gazdatársadalmára gyakorolt hatását f e l b e c s ü l n i nem
is lehet! Az E r d é l y i Gazdasági Egylet
évkönyvei őrzik annak az időszaknak
minden téren és minden gazdasági ágban
való nagy és maradandó sikereit, előrehaladásának számos okmányát.
Szélesebb és részletesebb rajzra kellene gondolni, ha e nagyértékű tevékenységnek minden i r á n y ú eredményét s az
akkori időnek valóban nehéz k ö r ü l m é n y e i t
vázolni akarnók. Elég azt t u d n i , hogy a
Gazdasági Egylet működésének irányítása
Mikótól i n d u l t ki s ennek a gondos és
lelkiismeretes m u n k á n a k ő volt ve/ére és
intézője. Az Egylet jegyzőkönyvei őrzik
tevékenysége bizonyítékait s az évi közgyűlések természetes a l k a l m a k u l kínálkoztak M i k ó n a k a r r a , hogy elnöki beszédeiben
az irányítás vezető gondolatait, a haladással kapcsolatos k í v á n a l m a k a t s az egyesület megerősödésének, m u n k á j a sikerének
ú t j á t megjelölje.
Nevezetes m i n d j á r t az 1857. évi á p r i l i s i
választmányi ülés határozata a szakosztályok újjáalakításáról. A szakosztályok működése a két évi tapasztalás után több tekintetben hiányosnak mutatkozott. Részint
azért, mert sok szakosztály volt, részint
pedig mivel a szakosztályi tagok nagyobb
része nem lakván Kolozsvárt, csak igen
11
bajosan gyűlhettek egybe.
A részletekre ügyelő gondosságnál csupán a nagy és országos szempontok kitűzésében volt szerencsésebb és serényebb.
Az egylet akkori működésére kiválóan
Tauffer Ferencz, levelezők b. K e m é n y István, H i r i
Ferencz, Fosztó Ferencz, Bodor Pál, Miké Sándor és Gáli János :
állattenyésztési
és földmiveltfsi
szakoszt á l y ; elnöke Tisza László, jegyzője Biró L . i j o s ,
tagjai b. Bánffy Dániel, Berde Áron, Kelemen
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gondolni E czélra törekvés a mi állandó
módjait az egyesület mintakertjeiben gyakorfeladatunk s lehetőségig megfelelni
latilag megkísértettük, minek eredményéről
törekvésünk. Szerencsés
annak idejében részletes tudósítás fog tétetni;
ha vagy a pénzerő ,
g a z d a S a i n k meefi
a földmivelési érdekeket a tiszta jörokonszenve s buzdító
a viszonyok
.„
gy-rap.tasara egy új jövedelmi
állapotba tenné, hogy közgyűlésrőNközgyűíéésre
forrasny.táshoz
tettük meg az előkészületeket,
eredményeket tudjon felmutatni, hogy
megkezdvén a kormányzó herczeg ő magas
hatná : Ezt kívánta hazánk java, ezt L
** k^es^ f o l y t á " egyesületünk SXj
hogy m i n t a britt egyesületek előadói:
a a f t Kolozsvá
'
'-t a selyemtenyésztésnek rendes
suletünknek ez idén ennyi
taní
afását
«
^ tanár és két segéde által.
font sterling jövedel
nagy
vele végre" s más
^
' Mm ^"^ 9Z eredmé "y- d ^
voltát
J°
'
-ükségességét
gondolom
kát. Mi oly kevesen,
s e n k i se fo
a
kétsé
be
vonni
^'
g
S
hogy
ha
lassan, a minél lassabban
* °'y
SZ6gény
e
gyesiil^"k ú] életének második
mit k ö r ü l m é n} y e i n k engednek:
6
akarafnr
"
""
*"" stádiumába csak az imént lépve, hasznos
a k a r a t u n k megvan, vágyunk is, polgártársaink
működését ennyire is bizonyíthatja : a most
kezdődött második három évi cziklus elteltomerdek szükséghez mérve bi- téve l - - biztosan remélhetjük — annyi jót
ködő erŐkkeT Z e P S Z e r Ű

arányban

l e V 6 9 mŰ

"

hasznost és üdvöst fog gazdászatunk s földmivelési
iparunk érdekében fölmutathatni
Kv"l
, e g y e s ü l e í e i n k ' m i n t ré g en a megye- hogy azok által az egész hazának figyelmét
ék, nemzetünk színét-javát mind tagjai és rokonszenvét s a magas kormánynak is
•! számíthatnák, ha azoknak évenkénti méltányló elismerését mind inkább és inkább
ozgyuleseiben tekintélyes számban jelennének kiérdemlendi. De csak a hazafiak s különöneg, ha a mi és mieink, sőt az egész hon sen az illető egyesületi orgánumok erélyes,
szolgálható tapasztalatainkat, nézetein- buzgó és soha nem lankadó munkássága
h f T V e m k e f közzé t e n n ő k ' a m i egy-egy által és úgy, ha részvényeseink száma, valabegyógyulni, egy-egy jót születni se- m j n f egyesületi alaptőkénk is folyvást neve>rsunk osztályosival, testvéreinkkel itt kedik. E kettő képezi egyesületünk sarkkövét.
Közgyűlésben elmondani nem vonakodnánk, Ezekre vagyok bátor most és mindörökké
vagy fán nem restelnők, nagyobb lenne
figyelmeztetni a tisztelt közgyűlést. Vajha ez
a magvetés, dúsabb e nemzet aratása.
alapkövek e gyűlés alatt és által is szilárduAzonban az idő és a ránk hatott nehéz,
lást nyernének."
de tanulságos események már sok bajainkra
Mikónak azonban nemcsak az agítámeghozták a gyógyító írt; tán e tekintetben
lásban, szervezésben voit ereje, talán még
is nemsokára felébredünk s munkához látunk

akkora számban és vállvetéssel, a mint javunk
és nemzeti fenmaradásunk kívánja.
Béni, Hincz György, gr. Bethlen Sándor, gr. Lázár
Mór, b. Wesselényi Fcrencz, Gyárfás Domokos :
selyemtenyésztési és erdőszeti szakosztály,
elnöke b. Jőzsika Lajos, jegyzője Tunyogi József,
tagjai gr. Teleki Domokos, gr. Béldi Ferencz,
Koncz József, levelezők Péterfy József, Gayzágó,
Pálffy. Hiri Fcrencz, Kővári József;

i n k á b b az irányításban és vezetésben.
Mikor 1860-ban az egylet anyagilag any-

ismeretterjesztő és gépészeti szakosztály ;
elnöke Nagy Elek, jegyzője Jakab Elek, tagjai
Tisza László, Keményfy József, Péterfy József,
Rajka Péter, Kővári László, Dózsa Dániel, Nagy
Ferencz. Takács János, Páll Sándor, b. Bánffy
János és Paget János.
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nyira erősödött, hogy akczióinak terjedelmét jóval szélesíthette, bölcsesége a közgyűlést megnyitó beszédének helyes szempontjaiban mutatkozik igazán.
„Ismét évfordulati ünnepet ülünk, ismét
közgyűlése van egyik közjóra törekvő szerény
hazai intézetünknek ! Azonban ez az eddigiektől két lényeges dologban k ü l ö n b ö z i k ;
egyik az, hogy ez évben több előrement évek
sikerösszegénél
nagyobbal áldotta meg a
gondviselés jóakaratú igyekvésünket; másik,
hogy - - ha Isten is úgy akarja - - e közgyűlésünket határozásai és cselekvései á l t a l
az Erdélyi Gazdasági Egylet életében új korszakot alkotóvá kell tennünk, a tisztviselő
személyzetnek és igazgató választottságnak a
szabályok V—IX p o n t j a értelmében ú j o n n a n
szervezése s az eléjök szabandó cselekvési
irány bölcs és gyakorlati kijelölése által az
eddigieket felülmúló jövendő sikernek, több
oldalú s az életbe mélyebben belevágó hatásnak, szebb és nagyobb eredménynek kezességeit kigondolnunk s egyfelől az egész
egyesület, másfelől a közvélemény ellenőrzése
alá helyezés által mintegy előre biztosítnunk.
Itt van valahára, tisztelt közgyűlés ! azon
időpont, melyben az „Erdélyi Gazdasági Egyesület" szabályainak első pontjában elébe írt
i r á n y t : az ország gazdasága közös érdekeinek ereje szerint buzgón gyámolítását tovább
is megtartva, intézkedéseinek mérvét növelheti,
ifjú korából, úgy mondván a férfi korba, az
eredményekben láthatóbb munkálkodás terére
4

Az úrbéri kárpótlás ügyében 6 felsége eleibe
intézendő felterjesztés elkészítésére kinevezett
bizottság a felterjesztést felolvasván, a választmány elfogadja. A mi a felterjesztés elvitelével
megbízandó küldöttséget illeti, a választmány
azon óhajtását fejezi ki. vajha egyesületünk fisztelt elnökének magán- és közügyekbeli eifoglaltatása megengedné, hogy a küldöttség vezetését
elfogadhassa. A küldöttség tagjainak felkérését
a gyűlés elnök ő nagyméltóságára bízván, a küldöttségben! részvételre kijeleltetnek b. Bánffy
Albert, b. Bánffy Dániel, b. Bornemissza János,
gr. Bethlen Ferencz, gr. Bethlen Domokos,
gr. Mikes János, gr. Mikes Benedek, b. Kemény
Domokos, b. Kemény István, Haynald Lajos ő
nagyméltóséga, b. Jósika Lajos, Torma Károly.
gr. Teleki Sámuel, gr. Bánffy Miklós, gr. Tholdalagi
Ferencz, Hincz György, Zsigmond Elek.

á t l é p h e t ; szóval : jó előszámítás mellett és
óvatosan kissé terjeszkedhetik. Óvatosan mondom : mert a mint az ifjúság rendesen éppen
ott és akkor jut mocsárba, vízre vagy jégre
- h a z á m f i a i értik e képek jelentéseit midőn az erőteljesség ama pontjára jutott,
a hol szülők és nevelők szinte átallják tovább
a maguk értelmök vezérfonalán járatni, a
midőn tehát a szabad léleknek fenn a magasban, a tisztább légkörny és világosság
határain kellene szárnyalni : úgy zsenge egyesületek, némi gyarapodásnak indult vállalatok
is legtöbbnyire az anyagi szűkölködés nyomásaitól felszabadulás, a bátrabban és több
önérzettel cselekedhetés első perczeiben szokták meg nem fontolt, idővel bukásukat eredményező lépésekre
és gyakran éppen a
jónak túlheves óhajtása által - - ragadtatni."
Látni lehet, hogy az Egylet Mikó alatt
nemcsak gazdasági p o l i t i k á t , hanem országos és nemzeti p o l i t i k á t is csinált. A
Múzeumban a közművelődési kérdésekkel
a szellemi erő, a Gazdasági Egyletben a
nemzet anyagi erejének fejlesztésére a
nemzeti szabadság ápolását tudta összekötni. Mikor az Egylet 1863-ban az úrbéri kárpótlás ügyének rendezése érdekében mozgalmat indított, ez a mozgalom
nevezetes p o l i t i k a i színt nyert. A j a n u á r i u s
14-iki választmányi ülés határozata még
pusztán egyesületi körben mozog, 1 de már
Indítványba hozatik, hogy midőn a választmány szükségesnek tartja, a hazai gazdásznfot
legközelebbről érdeklő fennebbi tárgybnn küldöttséggel járulni ó felsége elibe, ugyanez alkalommal
czélszerű volna a küldöttséget még a következő
tárgyakban is megbízni: 1. A küldöttség a hazni
gazdászat érdekében a gazdasági egylet részérái
fejezné ki legmélyebb háláját nzon legkcgyclmesebb
pártolásért, melyben 6 felsége a Nagyvárad- Kolozsvár brassói vasút ügyét részeltette s járuljon
legalázatosabb kérésével a trónhoz, hogy ő felsége
legmélyebb hálára kötelező kegyességét az említőt!
vasútengcdély és kamatbiztosítás mielőbb engedményezése által üdvös eredményhez juttatni rnéltóztassék. 2. Igyekezzék a küldöttség ő felsége nfyni
gondoskodását honunkban a gazdászat s azzal
összefüggő gyáripar emelésére megnyerni. Kétségtelen ugyanis, hogy c tekintetben az utolsó
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további sorsában országos jelentőségre alapszabályok által az egyesület elibe szabott
emelkedett. A küldöttség fel is vitte Bécsbe korlátokon túl menne; ennélfogva a reá eka memorandumot, ott azonban Nádasdy ként nehezedő felelősség terhét el nem válhelyettes korlátnok a deputácziót valami lalhatván, indítva érzé magát a nagyméltóságú
helyettes udvari korlátnok úrhoz az itt köpolitikai bízalomnyilvánítás-féle tényke- vetkező kérelemmel járulni. 5
désre is fel akarta használni. Mikóék erre
Küldöttségünk ezen kérelmére helyettes
nem vállalkoztak s e miatt a Felség elé korlátnok ő nagyméltósága 95.1863 szám
nem is juthattak. A memorandumot azért alatti átiratában tudatja, hogy ő Felsége a
küldöttség azon beadott elhalasztás! kérését
Rainer főherczeg útján a Felséghez jut- nem teljesíteni, hanem ezen küldöttség megtatták, a ki megfelelő választ is adott. jelenése iránti legkegyelmesebb engedélyt
Erről szól az 1863 márczius 9-iki vá- megszüntetni méltóztatott.
A minek következtében a küldöttség viszlasztmányi ülés jegyzőkönyve, a mely
szatérvén,
az egyesület felküldött alázatos
egyike a legértékesebb kortörténelmi adafelterjesztését szerencsés voltam cs. kir. főtoknak.
herczeg Rainer ő fenségének átadhatni.

Ezzel egybefüggésben, kormányzó gróf
Elnök ő nagyméltósága, mint a végleges
Crenneville ő nagyméltóságának 1099/1863
úrbéri- és dézma-kárpótlás, valamint a vasút
elnöki szám alatti következő leirata olvastaügyében felséges fejedelmünk trónja elébe
tik fel. Múlt januárius hó 17-ikén 15. szám
küldött bízottság elnöke, a bízottság nevében
jelenti, miszerint Bécsbe érkezve a küldött- alatt kelt megkeresvényre vonatkozva fel vaségnek legelső teendője volt, helyettes kor- gyok hatalmazva az Erdélyi Gazdasági Egylet
választmányának tudtul adni, hogy ő Felsége
látnok Nádasdy ő nagyméltóságával felséges
azon
hódoló hálás köszönetet, a melyet a
fejedelmünk előtti megjelenhetés idejére nézve
értekezni, kinek szavaiból meg kellett győ- kolozsvári gazdasági egylet választmánya az
idézett, általam legfelsőbb tudomásra juttaződnie a felől, hogy ő nagyméltósága a kültott megkeresvény szerint, a magyarhoni
döttség eljárását nagyfontosságú politikai
ügyekkel szándékszik kapcsolatba h o z n i ; mint- gazdasági egyletnek a Nagyvárad—Kolozsvár—
hogy pedig egyesületünk hatásköre, alapsza- brassói vasút tárgyában adott legkegyelmesebb
bályainál fogva a politikai kérdések kirekesz- válaszért kifejeztetni határozott, tetszéssel fogadja. Erdélyi vasútvonalok építése — mint
tésével, csupán hazánk gazdasági, anyagi
ezt
ő Felsége ismételve nyílvánítá — legérdekeire van szorítva, a küldöttség azt vélte,
élénkebb
óhajtása ő Felségének j ezen óhajtás
hogy küldői bizalmával visszaélne, ha az
évtizedben se történt semmi, sőt gyámolítás
helyett nyomást voltunk kénytelenek tapasztalni,
holott a gazdászat s ezzel kapcsolatban lévő
gyáripar emelése lett volna egyedül képes a
földre és a földmivelésre oly nagy mértékben
súlyosodó adót valamiképpen elhordozhafóvá tenni.
Ezen állítás igazolására elég lesz egy néhány
példát hozni fel. Ilyenek a telekkönyv hiánya, a
dohány egyedáruság általi megszorítása a dohánytermesztésnek, a szeszgyártás megszorítása,
melynél fogva terményeinket nem értékesíthetjük,
a gabona ára alásülyedf, a szeszgyártás, az adó
felettébb való megnövelése által a szomszédtartományokkal a versenyt ki nem állhatván stb.

Nem vélhette pedig az Egylet, hogy a mondott korlátoktól eltért legyen, a midőn egy saját
köréhez tartozó ügy előmozditása végett megbízott küldöttségének meghagyta, hogy egyúttal
tolmácsa legyen a'felséges trón zsámolyánál^azon
öröm és hálaérzefnek, melyet a Felségnek honi
vasútunk ügyében a testvérhazának küldöttei előtt
nem rég ejtett atyai és bizalmi ébresztő szavai,
minden hazafiui szívben fellobbantotíak. Nem
hitte és nem hihette a Gazdasági Egylet, hogy
ezen kizárólag a hazaérzet kifejezése végett,
minden mellékes czélzás nélkül tett megbízása
a politikai helyzetnek komoly kérdéseivel tétessék összeköttetésbe és azoknak döntő értelmezésére szolgáljon alkalmul; a mire nézve nagyméltóságodnak többszöri határozott nyilatkozatai
kétséget nem engednek.

ragaszkodik közvetlen hivatásának szabály s
r i n t i korlátaihoz. semhogy a politikai kerde
megfejtésébe bocsátkozni, vagy azokra ne:
illetéktelenül felszólalni szándékában lehetne.

kozó kérdéseknek súlyát és az e részben netalán
bekövetkezhető fejedelmi nyilatkozatok roppant
hatását és minél inkább ismeri küldői iránti

Ai K. M. E.
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valósulása azonban fontos előfeltételek megoldásától függ, mivel azon vasutak építése
tetemes pénzösszegeket igényel, melyek kamatbiztosítás nélkül alig megnyerhetők.
Minthogy pedig az ily kamatbiztosítás
terhe ő Felségének annyira kedvelt Erdély
nagyfejedelemségének ereje felett van, e részben a birodalom segélye lenne igénybe veendő,
mely csak a törvényszabta úton lenne eszközölhető.
Ily czélból tehát Erdélyre nézve életkérdéssé válik országgyűlése által a felől gondoskodni, hogy erdélyi követeknek a birodalmi
tanács tárgyalásaibani részesedése útján Erdélynek ezen fölötte fontos érdeke is a birodalmi tanácsban erélyesen és ő cs. kir. ap.
Felsége által óhajtott eredménynyel tolmácsolíassék.
Mi illeti a földtehermentesítés ügyét, ő
Felsége hajlandó egy ez irányban b e m u t a t a n d ó
kérést, az illető hatóságok kihallgatása után
igazság és méltányosság szerint elhatározni
s ha vonatkozólag törvényes határozatok szükségeltetnének, ez esetben az erdélyi országgyűlésnek, melylyel ő Felsége a szükséges
rendszabályok iránt gyorsan egyetérteni szándékszik, a megfelelő előterjesztések meg fognak tétetni.
Ő Felsége örvend annak, hogy ezen kérés
teljesítése ellen semmi jelentékeny akadályok
fenn nem foroghatnak.

ben mondott e l n ö k i beszédében szinte
ö n t u d a t l a n u l árulja el ezt a gondolatot.

Mikónak az Egylet vezetésében való
igazi jelentősége abban emelkedik ki, hogy
az egyletet nem k ü l ö n á l l ó és saját egyleli
czéljait szolgáló intézménynek
hanem az országos
zető szervét

látta

tekintette,

közéletnek egyik vebenne. A

Gazdasáf

Egylet egyik fóruma lett ő alatta a nemzeti

életnek s

annak

minden

változása

híven tükröződött ennek életében is ;

1865-

szoros kötelességét: annál nagyobb mértékben
kell aggódnia a felett, hogy az utóbbiaknak kétségtelen szándéka ellen cselekednék, ha az
általok a kiküldetés alkalmával nem is gyanított és fogalmuktól oly lényegesen eltérő körülmények között, a melyekről csak éppen most
győződhetett meg a küldöttség, mind a melle« megbízását teljesíteni akarná, mielőtt küldoi által e részben újabban utasíttatnék- A/.ért
3, miután a küldöttség ilyen nyomasztó felelősségnek terhét küldőinek határozott meghafalma-

e yy l ^n

..í.^.i

Ríszict Mikónak az 1865. ívl februiirlus hó 18-án
elnöki !>, ••,/,'•, l, ; b ú l

zasa nélkül magára nem v á l l a l h a t j a s miután
szentül hiszi, hogy ebbéli aggodalmát Felséges
urunknak atyai szíve és nagylelkű jogérzetc Icgkegyelmesebben méltányolni fogja, kötelesnek érzi
magát nagyméltóságodhoz azon egyhangú kérelmével járulni, miszerint a Fclsc'gclótfi megjelenésünk a fentebbi okoknál fogva szükségessé vált
elhalasztását és a küldöttségnek a szoros kötelességszabta ebbéli eljárását legkegyclmcsebb
urunk eleibe terjeszteni méltóztassék. Bécsben,
1863 februárius 15-ikén.
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Ennyi talán elegendő Mikónak az
Erdélyi Gazdasági Egylettel kapcsolatban
folyt közmunkásságáról, mely mindvégig
Erdélyt szolgálta, mely politikai emelkedésének is egyik lépcsőjéül szolgált. Az
Egyesület mindig hálás volt és maradt
gróf Mikó Imréhez. E háláját nemcsak
azzal mutatta ki iránta, hogy 1860-ban
alapító tagjává nevezte ki és később életnagyságú arczképét — díszterme számára
— megfestette, hanem azzal is, hogy halála után is az ő szellemében igyekszik
működni!
Mikor 1867-ben a közlekedésügyi tárcza
minisztere lett, szélesebb körre kellett
kiterjesztenie közgazdasági tevékenységét.
De ekkor sem feledkezett meg Erdélyről.
Minisztersége idején jött létre az Erdélyt
Magyarországgal összekötő fő vasúti vo-

nal, melynek minden szempontból való
óriási fontosságát magyarázni fölösleges.
*
Ilyen élet és ilyen közpályafutás, a
mely egy egész nemzet sorsára kihat, a
magyarság történelmének legszebb lapján
nyer örökítést és a szerény krónikás nem
talál a Mikó Imre méltatásához drágább
záró követ az ő egyik plasztikus kijelentésénél :
„A föld a hozónak egy része, ennek ajándékát vefjeti bárki is, mint tulajdonos, — ez
joga : de a földdarabhoz és jővedelemösszegbez
teher is van kötve, nem csak az államé, de az
összes hazafiak és hazai intézmények iránya*
bán is ; a ki azt bírja, köteles terceit is hordozni s általában úgy élvezni, hogy haszna a
hazára és nemzetre is háramoljék, — ez kötelessége: lovaglás ember e kettőt soha el nem
választja, sőt mindkettőt egy iránt tiszteli."

Tokaji László

Gróf Mikó Imre az irodalomért.
RDÉLVORSZÁG a mohácsi veszedelem után
a magyar irodalomnak, sőt a magyar
művelődésnek legerősebb védőbástyája lett.
Itt magyar nyelven hozták a törvényeket,
Kolozsvárt a tizenhatodik és tizenhetedik
században több magyar könyvet nyomtattak, mint Magyarország bármely városában ; - - itt még a fejedelem is mívelte
az irodalmat, - - nem csoda, ha példáját
a főranguak vetekedve követték. Csak
Kemény János, Bethlen János, Miklós és
Farkas, Apor Péter, a két Wesselényi,
b. Jósika Miklós és b. Kemény Zsigmond nevét említjük fel közülök, kik valamennyien nemcsak az erdélyi arisztokracziának, de a magyar irodalomnak is kiváló alakjai.
A Nemzeti Színház és a Nyelvmívelő
társaság létrehozásában és támogatásában
szintén tevékenyen buzgólkodtak.
Volt azonkívül Erdélynek egy olyan
nagy fia is, aki honfitársainál élesebb látással volt megáldva nemzeti művelődésünk legsürgősebb teendőinek észrevevésére s egyszersmind erősebb akaraterővel, hogy élete egész munkásságát e czélok megvalósítására szentelje.
Gróf Mikó Imre volt e férfiú, kit sok
igazsággal neveztek el Erdély Széchenyijének. Mindkettő kész volt minden áldozatra a nemzeti művelődésért: ebben hasonlók egymáshoz, csakhogy Mikónak még
az is feladata volt, a mit Széchenyinél
már apja elvégzett, t. i. a Nemzeti
zeum alapítása. Széchenyi hivatása voll
lethargiájából felkelteni a nemzetet: Mikóe
óz erőszakosan álomba sülyesztettet újra

E

magához téríteni. Erdély Fáy Andrásának
is jogosan nevezték el, mert ő is a nemzet mindenese volt. Sokoldalú tevékenysége és nagyértékű társadalmi hatása rajzához irói, kivált irodalomtörténeíirói
munkássága is hozzátartozik. Annál is in-

Grtíf Mikó Imre

kább, mert részben magyarázza, 'részben
megindítja nemzeti felbuzdulását és alkotó erejét.
A szabadságharcz levereíése után költőink h a z a f i ú i feladatuknak tekintették,
hogy az elcsüggedt nemzetet a dicső múlt
magasztalásával vigasztalják s az abból
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merített hittel a kétségbeeséstől megmentsék, sőt benne a közeli feltámadás réményét fölébresszék.

*,

zetet választja : . . . peragit tranquilla potestas, quae violenta nequit. A történetirók is azért gyűjtik össze a múlt emlékeit,
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Az .Erdélyi Történelmi Adatok" előszavának kczclele

De nemcsak a költők, hanem a tudósok és történetírók is ugyanezt teszik,
Toldy Ferencz ezzel a rejtett czéllal Íniitja meg az i/; ^/a^yor ^/^et/mot, melynek jeligéjéül is ezt a sokat kifejező ide-

hogy az elmúlt idők dicsőségével bátorítsanak,
Mikó Imre is ezért fog a történeti forrásművek kiadásához. Szépen mondja élhatározása indító okait az fcVífc/y/ Tortó-

GRÓF MIKÓ IMRE AZ IRODALOMÉRT

nelmi Adatok előszavában. Vörösmarty
gyászos emlékünnepélyéről hazatérve „még
i n k á b b érzem most - - úgymond - - m i l y

szép hazánk ! Megfizettük mind mivel csak
taríozánk." „Tegyük édes barátom — így
íra nekem gr. Teleki, halála előtt nyolcz

Ai .Erdélyi Történelmi Adatok' előszavának vége

nagy és szent kötelességünk nekünk élőknek, e sokképpen látogatott nemzet javáért
egész erőtelj el m u n k á l k o d n i , a hú magyar
és honpolgár minden tartozásait teljesíteni,
„Hogy mondhassuk csend- s v i h a r b a n :
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nappal - - az irodalom útján, a mit tehetünk ; egyeben sikerest és huzamosan tartót úgy sem tehetünk.« „Nekünk munka kodni kell, hogy éjen nemzetünk tanú nunk, hogy az ,dok harczat megallhassuk,
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t a n u l n u n k főként hazánk múltját és történeteit."
Majd v á l l a l a t á r a tér s azt mondja róla,
hogy a múlt templomához a kövek, meszes fövenyhordás napszámos m u n k á j á t vévé
magára, hogy mint székely és m i n t erdélyi
e közös kis haza történeteihez adatokat
gyűjtögessen. Nem dicsőségre vágyik, használni akar. „Illetékesebb munkatért
folytatja tovább — ez idő szerént cselekvésre nem találtam .. . Tízszer essünk el, s
mig történeteink állnak, újra fölkelhetünk.
Omoljanak össze a nemzet m ú l t j á n a k
tisztes boltozati, s mi romjai alá temettetünk."
Ugyanaz a h a z a f i u l f á j d a l o m szól hozzánk e sorokból, a mely e kor nagy költői,
Tompa és Arany költeményeiből s a haza
jövőjén töprengő gond vatessé avatja M i k ó t
is. Jövőbe látó lelke megérezte, hogy levert nemzetének megmentésében fontos
szerep vár az irodalomra s lelkesedéssel
karolja fel, a hol csak tudja, az irodalom
szent ügyét. Ezt a lelkes buzgóságát
maga írja le, midőn elbeszéli, hogyan
födözte fel Debreczeni Márton JZióvi
csata-ját.
Midőn temetéséről szállására tért, elkeseredés vett rajta erőt s azon tépelődött, hogy ilyen nagy szellem nyomtal a n u l tűnt volna el a föld s z í n é r ő l ? Megszerezte iratait s úgy kutatta azokat, mint
a „bányász keresi a sziklák közt az arany
útját." Mily nagy volt öröme, mikor végre
a keresve keresett hősköltemény előkerült. Napokat töltött el azok rendezgetésével, heteket az egyes részek megfelelő
helyre illesztésével. „A gyermek — mondja
- nem kötözgeti nagyobb szeretettel anyja
számára bokrétáját, mint én füzögetém
koszorúba e szép szellemvirágokat." Itt is
ugyanaz a h a z a f i ú i czél lebeg szemei
előtt, a mely történeti emlékeink összegyűjtésére és kiadására serkenti. „Ha va-

laha volt — úgymond
most valóban
nemzeti kötelesség, jeleseink' nevét és
emlékét f e n h a g y n i . . . ők tartják fen borús napokban a' nemzeti önérzet' égi szikráját . . . N e k ü n k nincs j o b b j a i n k ' számára Pantheonunk fővárosainkban, —
legyen legalább sziveinkben, legyen a
nemzeti öntudat- és emlékezetben!"
Ez a meggyőződés indítja arra, hogy
gróf Kemény Józsefnek, történeti emlékeink f á r a d h a t a t l a n g y ű j t ő j é n e k érdemeit
akadémiai emlékbeszédben méltassa, különösen pedig, hogy két elfeledt úttörő
tudósnak Bőd Péternek és Benkő József'
nek életrajzát megírja.
Mindkét élet a másoknak világításban
emésztődött el, küzdelmes munkásságukkal azért méltán vonták magukra annak
a f é r f i ú n a k f i g y e l m é t , a ki szintén a közjónak szentelte életét. Ez a választás sok
tekintetben j e l l e m z ő Mikóra. Igazságszeretete nem nyugodhatott meg abban, hogy
e két nagy erdélyi író nem azt a helyet
f o g l a l j a el az irodalom történetében, a
melyet megérdemelne s f á j d a l o m m a l látta,
hogy a rájuk vonatkozó adatok feledésbe
mennek vagy e l p u s z t u l n a k , m i e l ő t t v a l a k i
azok után szellemi arczképüket megrajzolta volna. Azonkívül e két írót munkáss á g u k n a k iránya miatt is különösen kedvelte. Bodot azért, mert egy magyar tudós társaság alapításának eszméjét újra
felelevenítette, mert a nemzeti nyelven
írás nagy fontosságát nemcsak hirdette,
hanem erre jó példát is m u t a t o t t ; továbbá szeretetteljes gonddal szedegette
egybe a magyar írókra vonatkozó adatokat. Benkőt azért, mert az önzetlen tudósok mintaképe v u l t , mert nagy b u z g a l o m mal gyűjtögette a történeti forrásokat és
végül mert 6 volt tulajdonképen az erclélyországí történetírás és honismertetés megalapítója.
A Bőd Péter életrajza bevezetéséből
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még azt is látjuk, hogy a dúsgazdag mágnást meglepte az a tény, hogy egész életén keresztül anyagi bajokkal küzködő író
hogyan tehetett ennyit a nemzeti kultúráért. Az okok keresése után magáévá
teszi „korának két nagy igazságát", hogy
„kiki annyit ér, a mennyi a jó és szép
életében" és hogy „az érdem foka annál
magasabb, minél a l a n t i b b a sors a melybe
a gondviselés az érdemest helyezé." Ily

BenkőJÓ/M i

szempontból tekinti ő Bőd életét s nem
t u d j u k megmondani, melyik meghatóbb
és felemelőbb, az-é, hogy Erdély legelső
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Benkő életét ő más szempontból tekinti. Bodot nem ismerték, Benkőt félreismerték s emberi gyengeségei miatt egész
munkásságát lekicsinyelték. Mikó azért itt
bevezetésül az Ítélet helyes „nézőpontj a i t " vizsgálja. Szerinte az embereket
életviszonyaikkal, cselekedetüket indokaikkal együtt kell vizsgálat alá venni. De ki
biztosít
úgymond — az iránt, hogy
való-e az, a mit az előttünk fekvő adatok
s lélektani következtetéseink valónak mond a n a k ? Ki tudja biztosan a határt, mely
a roszat és jót egymástól elválasztja . . .
A politikus a siker, a biró a törvények,
a pap a biblia, az erkölcstanár az erkölcsi
szép mértékével mérik a jót . . . Lehetsz
igaz hazafi és hű alattvaló, jó keresztyén
s egyenes biró, emberséges ember és leghasznosabb munkásságú tudós; de mivel
más nemzethez és osztályhoz, hit- vagy
pártfelekezethez tartozol, teljes igazságot
nem találsz. Az ilyen élet megbírálásához
szerinte minden részletre kiterjedő körülményismeret, higgadt kedély, minden
irányban független lélek s mély igazságérzet kell. Valóban, Benkő nem találhatott volna még egy másik olyan bírót, kiben
e tulajdonságok mind úgy meglettek volna,
mint Mikóban, életrajza írójában.
Láttuk, hogy Mikó minden értekezésében előbb azt állapítja meg, minő szempontból kell tekinteni hőse életét. De egy
összefoglaló tanulmányban (Irányeszmék)
nemzeti létünk alapfeltételeit is vizsgálat
alá veszi s egy külön

f a l u s i székely előtt, ki i f j ú k o r á b a n marha
pásztor is volt, vagy az az apró ekos

^ —7^^ o k o z n i
ogWko, ^

gond és fáradhatatlan buzgósag, melylye
annak minden érdemét szerbe szamba
venni igyekszik? Bodnak azóta ú j a b b

JJj£.\TJ£ ha a nyelvet rendszerbe
ken
nem fog aljak, tó abb

életrajza* is jelent meg, de Mikó müve

e mellett sem avult eh nemcsak úttörő,

de alapvető életrajz marad az mmdenha.
Az E. M. E. EmUkkínyrt
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tozásai kétszeres kötelességünkké tették
arra törekednünk, hogy mint lélekben egy,
erkölcsileg erős, szellemi míveltség által
hatalmas, tehát jóravaló és jövendővel
biró népfaj ismertessünk és becsültessünk." Mert a mely népfajnak - - úgymond — saját hazája, kimívelt nyelve s
fejlődött irodalma van, annak még ha a
politikai formák azt elösmerni nem akarják is, annak az emberiség történetében
szerepe van. Majd azt fejtegeti, hogy a
nemzet jövendőjének ezen újból való
megalapozásához mily sok dolog szükséges az író- és olvasóközönség, sőt az
egész nemzet részéről. Az író tudatával
bírjon működése fontosságának és nemességének, azért kellőképen készüljön reá.
Szent hely az irodalom, hová avatatlannak nem volna szabad belépni. Tanuljon
sokat, tanulmányozza a klasszikái irodalom lángelméinek műremekeit, hogy a
külföldi írók műveivel versenyezhető műveket alkothasson. A közönség kötelessége, hogy pártolja ezt az irodalmat. A
franczia és angol nemzet nem szorult a
mi pénzünkre, sem erkölcsi pártolásunkra.
A mi klasszikusaink kiállják a versenyt a
külföldiekkel is. „A külföldieskedés soha
sem volt erény, ma - - kivált magyarnál

nemzet elleni bűn ; máskor sem hozoft
ez reánk áldást, a mostani időkben pedig
sírunknak egyik fő megásója lehet." Külön megrója „osztályosait" az arisztokratákat. „Valóban f á j l a l n á m , — úgymond hogy mi, (pedig magát valóban nem kellett volna együttemlíteni ezekkel), kik ma
is a hon földének nagyobb részét b í r j u k ,
tehát legtöbb áldását élvezzük, aránylag
kevesebbet tegyünk irodalmunk pártolásáért s ezáltal nemzetiségünk fentartásáért,
mint azon szegény földész, ki a Vasárnapi Újságot járatja vagy legalább István
Bácsi Naptáráért évenként kiadja 20
pengő krajczárát." Végül apotheosist zeng
a magyar írókról: „mig mások vagyont
gyüjtnek, kincseket halmoznak össze, addig ők a lélek, a tudomány kincseit keresik, az eszmék szépsége által lelkesíttetnek."
Valóban nem sok volt nagyjaink között, ki az írót többre becsülte volna,
mint Mikó. Ezt mutatja ez az őszinte
meggyőződés melegségétől á t h a t o t t magasztalás, v a l a m i n t az a lelkes buzgóság,
melylyel két szegény tudós képének rajzolásába elmerül, de főképpen a tudomány
és irodalom érdekében hozott nagy áldozatai, alapításai -- egész életmunkássága.
Dézsi Lajos

Egy év gróf Nikó Imre levelezéséből.
A keserűség és a fájdalom vala- nak egyik legkedvesebb kötelessége ez.
miféleképpen enyhült már. Nem, Készül is rá. Mert teljes nagyságában Mikó
mert a nyomás „ f e l ü l " engedett volna, Imrét csak majd ezekből fogja megismerni
hanem mert lassanként megszoktuk azt. Erdély magyarsága. És ha megismeri:
Az erők, a melyeket eddig lefogott az emlékezete épp oly elevenen fog élni ez
idegek megrendülése és a keserűség, las- országrész köztudatában, mint a nagyok
sanként elevenülni kezdettek s a nemzeti legnagyobbjaié, egy Széchenyié vagy egy
érzések energiája, a mely mindeddig a Kossuthé.
passzíva rezisztenczia néma tűrésére volt
Nincs alkalmam ezúttal összes leveleik á r h o z t a t v a : utat és aktiv érvényesülést nek méltatására; egész kötetet venne az
keresett magának.
igénybe, csupán egyetlenévétszándékozom
Kevés meghatóbb s egyúttal tanulságo- ismertetni abban a bizonyos reménységsabb d o k u m e n t u m a van ez éledező nem- ben, hogy az egészben rejlő nagy kincs
zeti é l e t n e k , mint azok a hatalmas folián- értékére ebből a kis részből is következsok, melyek Mikó Imre grófnak gondos tetni lehet s hogy az egésznek hivatott
és lelkes utánajárással egybegyüjtött leve- méltatója nem sokáig fog magára váratni.
lezését foglalják m a g u k b a n az Erdélyi
Ebbe az emlékkönyvbe az 1856-ik év
Nemzeti Múzeum levéltárában.
azért tartozik bele, mert tulajdonképpen
Az ötvenes évek erdélyi magyar tár- ez az év teremtette meg Erdélyi Nemzeti
s a d a l m á n a k hiteles történetét e levelek Múzeumunkat s ennek az évnek gondjai,
ismerete n é l k ü l nem lehetne megírni. tervezgetései, munkája, energiája terméDe társadalomtörténeti értékük felett is szetesen sehol elevenebben nem hagyták
magasan kiemelkedik belőlük egy másik nyomaikat, mint éppen e levelekben; azokjelentős érték: hiteles dokumentumai e ban is, a melyeket Mikó Imre írt s azokban
levelek egy nemes, önzetlen és nagy emberi is, amelyeket a munkára fölvert emberek
léleknek, a mely az egyéni szomorúságok válaszul neki írtak.
Három nevezetesebb tárgya van az
és a nemzeti katasztrófa ernyedt siralmai1856-ik
év gondjainak és leveleinek.
ból fölemelkedik a lesújtott, az elhagyatott
Az
„Erdélyi
Történelmi Adatok" szánemzetért való m u n k á l k o d á s magaslataira.
Erdély 50-es éveinek élete meg sem mára verbuvál Mikó Imre bennük- munérthető nélkülök. Nincs valamirevaló tanúit, katársakat és anyagot. Fölkeresi leveleivel
becsületes magyar embere Erdélynek, a ki- a nemesi kúriák levelesládáinak birtokosait,
vel nemzeti érdekből Mikó Imre ezekben a könyvtárosokat, a falusi tanítókat, papokat, törvényszéki bírákat, a pennaforgató
az* években levelezésben nem állana.
Talán nem fog sokáig váratni magára embereket; kér, biztat, könyörög, lelkesít:
összes leveleinek jegyzetes kiadása. Az ne hagyjuk veszendőbe menni multunkat.
Még egy olyan vifrar, a milyen elzúgott
általa alapított Erdélyi Nemzeti Múzeum-
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felettünk: s minden okmánya a múltnak
oda van!
Bámulatos találékonyságot tanúsít a
többnyire lassan mozduló emberek komoly
kapaczitálásában, a munkára serkentő érveknek feltalálásában. De a legfőbb közöttük a forradalom szörnyű pusztításaira
való utalás.
Ha egyéb minden elveszett is, írja
Szalánczy Sámuelnek márczius 9-én kelt

Grói Mikó Imre

levelében, „legalább történeteink, multunk
nagyságának emlékezete maradjon fenn
maradékaink számára."
„Nagyobb örömet nekem senki nem
nyújthat
írja Torma Károlynak, a régésznek augusztus 15-én - - mintha történelmi adatokat ad, általam ismét az édes
hazának és nemzeti irodalomnak adandókat."
Sza/ay Lászlónak is örömmel engedi át
(szeptember 27-én) a Magyar Történelmi
Emlékek számára Bethlen Miklós emlék-

iratainak saját kiadványa számára tartogatott példányát. „Én ugyan ez életírást
magam is történeti vállalatomban . . . fölvenni szándékoztam, mindazonáltal egyfelől azon okból, mivel én csak azt óhajtom, hogy homályban lappangó történelmi
kútfőink nyomtatás által napfényre jöjjenek,
nem pedig, hogy kizárólag általam jöjjenek napfényre, másfelől, hogy a Tekintetes úr személye és hazafiúi vállalata
iránti rokonszenvemet némileg bebizonyíthassam, nem csak annak kiadásáról lemondok, de a birtokomban levő példányt
visszavárás mellett használatúi átadni is
kész vagyok s azt a kijelölt helyre felküldeni szerencsémnek fogom tartani."
A mennyire jellemzők íróikra, épp oly
érdekes világot vetnek magára Mikó Imrére
azok a levelek is, a melyekben barátai,
ismerősei, sokszor csekély sorban levő
kis hivatalnokok, kurtanemesek
adják
tudtára, hogy valamely használható okm á n y t sikerült megkaparintaniuk. Azt ők
kedves ajándékul nyomban a gróf számára
biztosítják, lemásolják, sokszor magát az
eredeti okmányt szerzik meg s k ü l d i k fel
Kolozsvárra. Mikó Imre valósággal történeti érzéket oltott be a mi falusi nemeseinkbe, hivatalnokainkba sűrű leveleivel.
Báró Apor Károly például Marosvásárhelyről (februárius 23) örömmel újságolja, hogy szerencsésen bevégezte Laczkő
Máté krónikájának másolását; 58 ívre ment
a munka, de nem sajnálja a fáradságát,
„nem ártana a figyelmet reá fordítani."
Váradi László Déváról június 3-ikán
kelt levelében így ír.- „Régóta nem kedveskedhetvén Excellentiádnak semmi küldeménnyel, sietek csekély beszerzéseimet
{elküldeni."
Természetes, hogy állandó összeköttetésben van főleg olyanokkal, a kik maguk
is foglalkoznak történetírásai.
így részletes és beható eszmecseréket
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folytat történelmi kérdések felett báró
azonban mindennél fontosabbnak tartja a
Bedeus Józseffel és a beszterczei tudós keleti vasútvonalnak Nagyváradon, KolozsKovács Istvánnal.
váron és Marosvásárhelyen keresztül veMásik tárgya 1856-iki leveleinek a zetendő vonalát, a mely egész Erdély felVörösmarty-árvák javára indított gyűjtés. lendítésére van hivatva.
Ebben a tárgyban is szokott lelkesedéséIgen érdekes s egyúttal ma is élő, elevel és gondosságával valóságos hadi terv ven igazságot rejt magában e vasút ügyészerint jár el s van gondja rá, hogy az ben szeptember 7-én Károlyi István grófügynek Erdély minden részében hű mun- hoz intézett terjedelmes levelének az a
kásokat, támogatókat szerezzen.
része, melyben Kolozsvár hanyatlásáról,
A kérő levelek szétmentek Erdély nemzeti fontosságáról és fellendítésének
minden városába és Mikó buzdítására lehetőségéről így ír:
szép összeg g y ű l t össze a mi szegény s
„Sokféle különböző elemekből, nemáldozatokra nehezen mozduló társadal- zetiségekből megalkotott Erdély hazánkmunktól.
ban a magyar elem egy anyagilag és
Méltó j u t a l m a volt önzetlen fáradozá- szellemileg erős központját, centrális fősainak az a levél, a melyben Deák Ferencz városát bírta Kolozsvárban. Itt volt egy
köszönetet mond neki. De tud időt sza- nagy erkölcsi benső kapcsolatban a magyar
k í t a n i minden olyan ügy szolgálatára, mely- értelmiség, vagyonosabb értelmiség, mívelt
től hazája sorsának bármi fellendítését polgárság s - habár alantosabb fokon
v á r h a t j a , így több levelet vált az A k a - is — a művészet, irodalom, szóval mindaz,
démia elnökével, titkárával és az örökö- miben az erdélyi magyar nemzetiségnek
sökkel az A r a n k a - f é l e g y ű j t e m é n y n e k az úgyszólván kezességét, jövendőjének záA k a d é m i a számára való megszerzése ér- logát bírtuk. A részünkre mostohára váldekében. Gondos utánajárással az a l k u t tozott újabb körülmények által Kolozsvár
m i n d k é t fél megelégedésére megköti s elveszte régi kormányzási székhelyi teaz értékes g y ű j t e m é n y t biztosítja az Aka- kintetét, fényét, országos központiságát
d é m i á n a k . Majd dűlőre j u t v á n az Erdélyi és már most ott áll, hogy ha vagyonoNemzeti M ú z e u m ügye, f ö l f e j í i az Akadé- sodhatása emez elvesztett eszközeivel vermia előtt azokat az érveket, a melyek senyző új kútfőket nem talál, menthetazt parancsolják, hogy az erdélyi agitátor Jenül végképp alásülyed s alásülyed vele
szerzeményeit Erdély falai őrizzék. Az az erdélyi magyarság is. Egy ily kútfőül
A k a d é m i a meghajol Mikó személye és s ennélfogva életkérdésül tekintjük mi
érvei előtt s átengedi a becses szerze- erdélyi magyarokúi az Erdélyen átmenő
ményt az Erdélyi Nemzeti Múzeum szá- és a keleti kereskedést a nyugatival lég'
mára, természetesen a kialkudott díjért, a rövidebb vonalbon egybekötő vasútat."
Mikó Imre nem csak érezni, de látni
melyet Mikó nyomban kifizettet.
tudó
ember is volt, hivatva arra, á mely
M i n t az Erdélyi Gazdasági Egyesület elnöke több levélben bíztatja gazdatársait, hivatást be is töltött, hogy irányt mutasson,
hogy vegyenek részt a párisi kiállításon; pászmát jelöljön egy egész nemzedék
a szilágymegyeieket, hogy ne csak sza- m u n k á j á n a k .
Legfőbb gondja azonban és sűrű leveleivvakkal,
a K K a i , hanem
n a n e i i i tettekkel
icucnr^-i is áldozzanak az
, ,
c j•
építendő vasútért, a melytől gazdasági fel- nek legfőbb tárgya ebben az évben az Erdel e n d ü l é s ü k e t v á r h a t j á k . A maga részéről lyi Nemzeti Múzeum megalap.tasanak ugye.
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Mikó 1856-iki levelezésének majdnem
felét azok a levelei teszik, melyeket ennek
az ügynek előkészítésében és kivánt végre
juttatásában Schwartzenberg Károly herczegtől, Erdély kormányzójától kezdve a
legkisebbekig intéz, a k i t ő l ez ügy sikerét
kicsikarni, vagy a kiktől előmenetelét remélnie lehet.
Attól a naptól kezdve, hogy Erdély a
Kolozsvári Közlönyből értesült gr. Mikó
fejedelmi ajándékáról, úgyszólván éjjelétnappalát ez a kérdés foglalja el.
E kérdésben mindenekfelett már előzetesen bő eszmecserét folytat bizalmasabb embereivel. Kovács István Beszterczéről februárius 20-án kelt levelében írja,
hogy már Kriza Jánostól értesült arról,
hogy azon gondolkodik a gróf: „hogyan
lehetne Kolozsvárt némi múzeumi alapot
valósággal létre hozni" és ezáltal a Kemény József-féle gyűjteményt is megmenteni a nemzet számára.
Magától Kovácstól arra nézve kért véleményt, ki állítsa fel a m ú z e u m o t : a
kormány-e vagy a közönség.
Kovács józan látással azt a tanácsot
adja Mikónak, hogy mindenesetre a közönségre kell támaszkodni, mert a kormány bizonyára Szebenben állítaná fel.
Mikó nemcsak kérte a tanácsot, de
meg is fogadta, ha jó volt. „Valóban nagyon örvendek, írja Kovácsnak válaszúi
februárius 27-én kelt levelében, hogy
e tekintetben! nézeteink is tökéletesen
összhangzanak. Én már régen gondolkodom e tárgy felől; sokakkal beszélettem,
Bécsbe, Pestre írtam iránta; a hírlapi
nézeteket figyelemmel kisértem. Biztosítom Méltóságodat, hogy ez ügy előttem
ez idő szerént a legfontosabbak egyike ;
nem szűnöm meg érdekében gondolkodni
s ha mit majd más vagyonosabb és jóakaratú honfitársaimmal együtt jónak és
lehetőnek tartunk, megtenni el nem mu-

lasztjuk ; fenntartván részemről a jogot és
szerencsét, hogy Méltóságodnak, mint aki
már 1842-ben e kérdésben oly tárgyavatottan és hazafias buzgó indulattal felszólalóit, tanácsával ezután is élhessek."
Ezen az úton indult el tehát, úgylátszik, más bizalmas embereinek tanácsára is és csakhamar megkezdette a
szervező munkát.
A rövid idő alatt elkészült alapszabálytervezettel azonban súlyos bajok voltak.
Mikó hazafiságától nemcsak a bécsi minisztérium fázott, de félt tőle maga Schwartzenberg kormányzó is, Bécsben semmiképpen sem haladt előre a jóváhagyás
ügye. Igen helyes szimattal megérezték
ott ez alapítás nemzeti jelentőségét s
megérezték benne azt, a mi benne is volt:
valamely friss hajnal szellőjét.
Míg tehát itthon sűrű leveleivel keresi
fel Mikó az erdélyi és magyarországi társadalom jelentős és kevésbbé jelentős
tényezőit, főpapokat, főurakat, középnemeseket, professzorokat, hivatalnokokat s
őket pénzben és n a t u r á l i á k b a n való áldozatokra serkenti a Múzeum erdekében,
addig megbízottakat mozgósít Becsben is,
a kik ott megnyugtassák az akadékoskodókat. Somlyai János nevű megbízottja
azonban csak arról értesítheti, hogy az
ügy igen nehezen megy. Kezdetben az
anyagi alap kimutatását kivánják s mikor
az megvan, kicsinyes gáncsoskodással húzzák-halasztják az ügy elintézését. Végre
maga megy fel Bécsbe a nyár folyamán
és sikerül eloszlatnia a nehézségeket.
Végre-valahára aztán október 8-án kelt
levelében jelentheti Somlyai, hogy az ügy
dűlőre jutott és az alapszabályok szentesítés végett a király előtt vannak.
Kevés gyönyörűségesebb olvasmányra
tudnék rámutatni, mint a minők azok a
levelek, a melyeket Mikó Imre ebben az
évben a Múzeum ügyében írt.
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Erezzük e legelek során, hogy a kő- igények és hazafiúi bizalmatlanság Scylr ü l m é n y e k és az idők lelke szerint a vál- Iája és Charibdise közt oly nehéz az emlalkozás lassanként magasan k i e m e l k e d i k bérnek a legjobb akarat és tapogatódzóbb
úgy a Mikó, m i n t a közönség tekintete modor mellett is bizton elhajózni, hogy
előtt egy egyszerű társadalmi intézmény ha azok, kik egyformán éreznek, egymást
kereteiből s nagy nemzeti jelentőséget nem g y á m o l í t j á k : maholnap minden köznyer, bár a névben magát a Nemzeti szót szellem kialszik hazánkban, minden jobb
:
is- kerülni
'--"-' ' kellett.
' "
erők teljes zsibbadtsági, sőt tétlenség!
Mikó nem tartozik a kiváló stiliszták állapotba jutnak." „Boldog Isten — sóhajt
közé. Nyelve még telve van a neologiz- fel Kazinczy Gáborhoz írott levelében demus feszességeivel, mondatai i n k á b b kö- czember 11-én — mint el van ez a magyar
rülményesen és l a p i d á r i s a n , semmint tö- szórva, m i n t elszigetelve egymástól saját
mören vagy színesen fejtik ki a gondola- hazájában !"
tokat. De a mit érez, gondol és akar, azt
Csüggedését azonban felváltja a jobb
szabatosan fejezi ki. Hanem a mi az olvasót jövő reménysége is, ha egy-egy újabb jelét
mélyen és f e l e j t h e t e t l e n ü l megilleti, az látja a f e l - f e l v i l l a n ó áldozatkészségnek.
maga az ember, a ki e levelekben egész
Több helyet találni leveleiben, a hol
lelkét fejezte ki.
egyenesen a nemzet nevében beszél s
Bámulatosán gazdag invenczióval tudja köszöni meg a gyakran nem is túlságosan
m e g t a l á l n i a buzdítás, a bátorítás, a ser- megerőltető hazafias áldozatokat. „Nem
kentgetés szavait, a melyekkel a renyhe- mint vezér, de mint közdolgaink hű napséget mozgásra, a kételkedést b i z a l o m r a , számosa" (Dózsa Dánielhez november 8.)
a m o z d u l a t l a n s á g o t életre váltja fel. Árva, bárkinek kész segítségére lenni azon a
lesújtott és e l h a g y a t o t t fajának forró sze- téren, a melyre hazájának szeretete s
relme lángol a kérő, a buzdító, az elismerő nemzete iránti hő ragaszkodásától indítés dicsérő h a z a f i a s frázisokban, a melyek tatva állott. (Bartakovics érsekhez, deaz övéinél mélyebb és őszintébb érzéseket czember 29.)
Legmeghatóbbak mégis leveleinek azok
sohasem fejeztek ki.
Érdekes és e g y ú t t a l gyönyörűséges a mondatai, a melyekből örömével együtt
dolog m e g f i g y e l n i , m i n t árasztja el jobban h o n f i - b á n a t á n a k remegését is érezni lehet:
és jobban lelkének egész világát nernzet- „Valóban legszebb napjaim mostanság
ébresztő h i v a t á s á n a k tudata. „Szivem c.zok, melyeken a valódi hazaszeretetnek és
egyre melegebb és melegebb lett," írja nemzetiségünkhezi hű ragaszkodásnak ily
Ötvös Ágostonhoz, látván „szegény nem- nemes és megható nyilatkozásait látom,"
zetünk egykori jobb létének s talán virág- írja gr. Kornis Ferencznek és Száva Far- .
kasnak, mert az előbbi 500, az utóbbi
zásának is magvait."
100 pengő forinttal j á r u l t a Múzeum alapOlykor azonban súlyos kétségek gyötrelme visszhangzik a majdnem k u r i á l i s
stílussal fogalmazott mondatokból.
Deczember 5-én b. Eötvös Józsefhez
intézett levelében ez a mondat van: „Oly
kényes . . . a mostani időben tisztán nemzeti irányú ügyek mellett sikerrel föllépni
és valami jót végrehajtani; a kormányi
Ai E. M C. EmUkkOnyvt

jához.
„Nagy örömmel, lelke teljes méltánylatával" olvassa (április 27-én) Torma
Károly leveléből, hogy a Múzeum részére
felajánlja gyűjteményét.
„A némileg teljesített hazafiúi kö'elesség boldogító öntudatán kívül ily tettek
38
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által látom én nagyon, de nagyon megj u t a l m a z v a h a z á n k s b a l k ö r ü l m é n y e k közé
jutott nemzetiségünk érdekében! csekély
fáradozásaimat, a minőnek Méltóságodét
kell v a l l a n o m . Fogadja e nemes, e valódi
szép tettéért a létesítendő Múzeum s az
elesett, de ez által tán ismét lábára állítandó erdélyi magyar értelmiség és hálás
jövő kor nevében őszinte köszönetemet,
fogadja j o b b o m n a k tettetés n é l k ü l i szorítását. Méltóságod nekem ma egy jó, jó
napot csinált."
„Dolgozzunk is, tegyünk is édes haz á m f i a i e szegény hazáért. Hiszen ki teszen

érette, ha mi sem? Mi élveztük a jobb
időkben á l d á s a i t s hátat f o r d í t n á n k - e n e k i
nehéz n a p j a i b a n ?"
M i n t h a Tompa M i h á l y ébresztő alleg ó r i á j á t h a l l a n é k , a m a d á r f i a k h o z intézettet.
Méltóképpen irja augusztus 27-én kelt
hódoló levelében a sepsi k á l v i n i s t a részleti
z s i n a t : „Excelentiádat az ég a jelenkorban adta, mintegy jó k e d v é b ő l , á l d á s u l
nemzetünknek, hogy á l o m k ó r u n k b ó l ébreszszen, hogy n a g y l e l k ű példaadással f e l lépve tevékenységre, nagyra, jóra s nemesre
buzdítsa a h o n f i k e b e l t . "
Kovács Dezső

Gróf Nikó Imre intelme fiához.
(Mikó Ádám kedves fiamhoz.)
\A IDŐN te e sorokat olvasod, én már nem való szeretetem bizonysága, míg éltek, de
/
l vagyok közöttetek, kiket oly igen szolgáljanak egyszersmind delejtőül életszerettelek, kiknek rám még talán szűk- útaitokon. Újítsátok meg koronként az én
ségtök lett v o l n a ; elmentem oda, hol emlékemet szíveitekben, vezessenek útba,
v a n n a k megdicsőült őseink, hova egykor midőn eltévedtek, oktassanak, midőn taté és testvéreid, az én kedves Marim s nácsban megfogyatkoztok, vigasztaljanak,
nyájas tekintetű A n n á m is utánam fogtok ha bánatotok lesz, hevítsenek fel, midőn
j ő n i ; ahhoz, kit oly régóta nem láttam, s jóra kell buzdulnotok vagy tán sanyarú
ki rám bizonyára várakozik - édesanyád- napok hideggé, kietlenné teszik előttetek
hoz, nagyatyádhoz és azokhoz, kik az örök az életet, mérsékeljenek, ha vágyaitok
üdv részesei.
heve elragad : tekintsétek — kérlek — e
De mivel nagy időre távozom, búcsú- sorokban mindig veletek maradó, érettezatlan nem mehetek el. Búcsúm hagya- tek gondoskodó édes apátokat!
kozás hozzátok s egy-két újjmutatás arra
*
nézve, hogyan rendezzétek elméteket, szíLegelső, a mit lelkedre kötök, ez:
veteket s egész éltetök folyamát. - - Míg tested épségét, erejét, szíved-lelked tisz*
veletek valék, naponként hallátok szavai- tasdgát őrizd meg. Annak ellensége a
mát, nyomról-nyomra vezetem lépteiteket, mértékletlenség, vigyázatlanság, a kis baidő és k ö r ü l m é n y e k szerint felvilágosítot- jóknak számba nem vevés által nagyokká
tálak az iránt, a mit tennetek kelle, a növesztése, túlfeszített munkásság vagy
m i n t élni és gondolkozni hozzátok illő élvezés stb. A léleknek beszennyező!.vala. Most egybeszorítva, általánosan, egy- a rossz szenvedélyek, féktelen indulatok,
szerre kellett mindent tennem. Úgy van: az erkölcsi érzetnek kihalása, bűnre való
mindent egyszerre és - - utoljára, most hajlandóság s több ilyek. Ép test, erőíelés - - soha többé !!! Szívrendítő, szavak, jes idegzet feltételezik azt, hogy a férfi
de igazak s nekem ki kellé mondanom, rendeltetésének megfelelni tudjon; de fornektek pedig kétszeresen i l l i k rá figyel- rása is ez minden életkellemnek; ettől
meznetek.
függ az egésség ~ ez e 8 vik legnagyobbika
Olvassátok hát ismét és ismét s vés- a földi kincseknek, ettől a szellem életresétck szívetekbe, a mit mondok. Emberileg való munkássága, mely minden nagyságszólva, lehetetlen, hogy valaki úgy óhajtsa nak és valódi dicsőségnek alapja Erőteljes
javatokat, mint én, úgy kívánja nektek a férfi lehet csak ép nemzedéknek torzsoké,
legjobb tanácsokat adni, mint édes apátok, ilyennel képzelhető csak boldog család,
E sorok, a melyekbe szívemet, leikemet kör, ilyen lehet családjának igazi támasza.
zárom hoz/ád és általad testvéreidhez Fájdalom, ma már sok olyakat la unk,
vannak intézve. Legyenek azok hozzátok kikben rossz nevelés vagy önbunok e ron-
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tolták a testet, el azzal egyszersmind a
lelket is. Ezek a férfi-nevet viselik ugyan,
de e férfiú erőt, mely vészszel és viharral
daczolni képes, az akarat határozottságát,
mely a jónak és igaznak követésében
rendületlenné teszi a szív nemes hevét,
valamint a gondolkodás emelkedettségét
nem bírják, szóval : férfiúi alakban gyönge
asszonyok. Fáradságos munkára, anyagi
vállalatokra nem valók, mert festők puhasághoz szokott, nélkülözni nem t u d n a k ,
a legkissebb sanyaruság is l e s ú j t j a . Ha
akarna is a lélek, a test megtagadja szolgálatát. Erőfeszítéssel járó szellemi m u n kához h i á b a n fognak, a fel-felszökellő
szellemnek szárnya szegődik. A k a r n á n a k
s nem lehst, szeretnék, de nincs erejök
szépet és nagyot mívelni. A testben, lélekben nyomorék, nyomorékja egyszersmind
az életnek is ...
Gondooan kerülj hát, kedves fiam, minden olyast, mi akadályodra lehetne abban,
hogy testi és szellemi alkatod, bensőleg
azon összhangzó épséget, k ű l n y i l a t k o z a t a i ban az egymásra kölcsönösen ható erőés m u n k a k i f e j t é s azon nyugalmas egyensúlyát elérhesse, a mitől függ a szép,
kellemteljes, sikerdús és hasznos élet.
Miveljed képességeidet. Bevégzettség
és tökély állapotában nem születik senki;
ahoz csak m u n k á v a l s verítékkel lehet
eljutni. Magán, a természetvilág ezer alakzatain és így t a p a s z t a l j u k ezt. Növény- és
ásványvilág, állatok, égitestek a szüntelen
fejlődés, át-meg á t a l a k u l á s példájit mutatják. M i l l i ó új meg új lény alakul perczenként, érettségre jut hosszú idő alatt s
késő időn s lassanként oszlik fel ismét.
Az embernek is ez rendeltetése. Nem
elég, hogy a természettől dúsan ki van
állítva, neki magának is törekedni kell,
tehetségeit szünetlen fejleszteni, öregbítni,
nemesítni. A csecsemőt egyelőre csaknem
kizárólag az édes anya tartja dajkáló kezei

között, később szövetkezik az apai szeretet és gondoskodó figyelem is s társul
vevén maguk mellé hű nevelők segélyét:
együttes vezető ápolásuk alatt nő, izmosodik és serdül lassanként teljes ifjú-létre;
de midőn ezt elérte és szárnyára kelt :
önmagának kötelessége, testi és lelki tehetségeit a tanulás, elmélkedés és tapasztalás útmutatása nyomán, saját erején
mívelni és fejleszteni. Nézd a virágot, ha
gondos ápolás alól rest és h a n y a g kezek
közé j u t o t t , nemde elmecsevészik. A nemes
oltvány szakértetlen és buzgóság n é l k ü l i
birtokos felügyelése alatt nemde megcsökken s gyakran ki is szárad. E természeti képben az ember s az ő festi és
lelki tehetségei tükröződnek vissza: ápolni,
fejleszteni, tökéletesítni kell azokat folyvást, különben megállapodnak, elparlagulnak, a lehető fejlettségi fokot el nem érik.
Fordítsd itt is az életre tekintetedet.
Ha körülnézel, eleget látsz, k i k , a mint
a tanodák küszöbét elhagyták, vagy az
apai fenyíték alól k i n ő t t e k : olvasást, tanulást, minden szellemi nemesb foglalkozást
félbenhagyván, azonnal helyt megállottak,
mivclődésök fennakadt, úgy maradtak, mint
a szépen virágzott, de nem gyümölcsözött
fa, mint kinagyolt, de csiszolatlan nemes
érez, mint egy pompásan indult, magasra
felvitt, de félben maradt épület. Nem
szeretném, hogy egykor tégedet ezek közé
számítsanak; fájna nekem, ha te, kinek
gyermekkori magadviselete, tanulásod sikere s jámbor .erkölcsöd mások gáncs
feletti elismerését nyerték meg s nekem
annyi apai örömet okoztak, a jó'gyerek
és reményteljes ifjú híréhe?, mint érett
ifjú és férfi, avagy csak egy zöld levelet
se tudnál f ű z n i ; azaz, ha lelked gyümölcstermő szellemmé, egyéniséged várakozásnak megfelelő férfivá, magad egészen
becsült jellemű honfivá növekedni nem
lennél képes. Én szerettem benned az
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engedelmes f i ú t , az igyekező tanulót, a
jóra menendő serdülő ifjat, de a bevégzett készültségű, tettszomjas, szépért-jóért
cgo s erejét ilyenekben gyakorló férfira
uszke lennék s megvallom: én ezt várom
tőled. Csak ezt teljesítve felelsz meg
>enned vetett reményimnek ; csak az tesz
engem boldoggá, ha tudom, hogy a mi'
dőn én szemeim behunyom, te az én
szerény polgári munkásságom zsenge száIáit tőlem át és kezeidbe veszed s nálamnál netalán kedvezőbb körülmények közt,
tán jobb számítással is s valószínűen
nagyobb sikerrel folytatod . . . Erre azonban csak folytonos önmívelés, elmédnek
komoly örömekhez és foglalkozásokhoz
szoktatása, magasztos példákban gyönyörködés, a könyvek és élet okos tanulmányozása fog e l j u t t a t n i .
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szép tetteket, a hon- és emberszeretet
szívemelő példáit észreveszik és olykor
méltányolják, de többnyire kicsinylik, vagy
éppen irigységre gerjednek; minden megvan, csak az okulás marad e l ; a köznyomoruságokat érzik, mert hiszen azoknak
egy hajszálnyi súlya az ő vállaikra is eljut,
szánakoznak felette vagy zúgolódnak, de
kevés igyekszik rajtok segíteni s ismét
csak egy-kettő tanul belőle; a családi
dolgokba is belevegyülnek, embertársaik
magánéletét fürkészik, ítélnek, kárhoztatnak, oktatnak, de azon tanulságokat, melyeket az élet folyamának figyelmes szemmel nézése a léleknek önkénytelenül elébe
tár, magokra nézve elvonni, cselekedeteiket szabályozó irányelvekké alakítni elmúlatják.
Te, fiam, ezt ne tedd. Kisérd figyeMondám : hogy az életet és könyve- lemmel az életet és dolgok menetét, jeket tanulmányozd.
gyezd meg s tartsd jól elmédben kedves
Az élet
hidd cl - - a leghatalma- és kedvetlen változásait, ismerd fel a
sabb tanító, mert tényekben és esemé- szépet és jót, mivel földi pályád útain
nyekben beszél, példák által i n t : midőn találkozol, valamint azon szomorító látgyakran már csírájában sújtja a bűnt s mányokat s fájdalmasan érintő eseményekoszorú és hozsanna-kiáltás közt viszi el ket is, melyeknek látását szintúgy ki nem
az erény ú t j á t , kezébe adja az embernek kerülheted : de se magad ábrándokra ranem egyszer földi szerencséjét vagy a gadtatni ne engedd, se meg ne unatkozzál
távol sötétében rámutat gyászos sorsára, s el ne csüggedj, hanem végy belőlök
összevissza szövi az emberek és népek magadra nézve oktatást s találd el azon
viszonyait, vagy mint bűvös Ariadne-kéz arany középszert, melyen a szív- és lélekelválasztja egymástól s kijelöli egyiknek, nyugalom s az emberi boldogság egyedül
m i n t Q m á s i k n a k pályafutását és társa- elérhető.
Olvasd a jó könyveket. A természettől
d a l m i szerepkörét. Hogy az elv igazságát
és
nevelés által nyert előnyök után, az
csak kevesek v a l l j á k , hogy az oly általános tanná nem vált, m i n t a görög bölcsek élet és a könyvek képesítik az embert
és evangyélium íróié, oka az, mert az mindenre, teszik fogékonynyá szép'és jó
emberek azt, mi őket közvetlenül környezi, iránt, fejtik ki s gazdagítják ismeretekkel
a miben élnek, rendesen úgy megszokják, az elmét s nemesítik a szivet. A könyvek
az iránti érzékenységeiket úgy elvesztik, között azonban, mihelyt azon olvasmám i n t h a rajok nézve nem Í3 léteznék és nyokon átmentél, melyek szükségesek volígy elmélkedés (reflexió) tárgyává is rit- tak arra, hogy a magyar anya- és irodalmi
kán teszik; egymás hibáit látják, de nem nyelvet alaposan megtanuld s melyekből
okulnak belőle, hanem csak megróják; a szíved és elméd a legelső szellemi képeD~
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két, benyomásokat és ismereteket meríté,
legfőbbnek tartsad a görög és római remekirodalmat és forgasd jegyzetekkel világosított jeles kiadásait. Megismerszik az
emberen, erkölcsein és művein, ha az
ókor íróival sokat foglalkozott, eszmevilágukban hosszason élt, szellemökkel
táplálkozott. A páratlanul szép egyszerűség
és eredetiség mellett, azon ős erő, gondolati teljesség és kifejezés! határozottság,
melylyel azok a dolgokat, a tudományokat
s azok egyes kérdéseit felfogják és tárgyalják, ma aránylag ke;és írónál feltal á l h a t ó - - tarkább az élet, csillogóbb a
miveltség, h i ú b b a világ és emberek s
többnyire ilyenek a szellem művei, az
eszmék, az irály, sőt magok az erkölcsök
is. Az ókor remekirodalmának ismerése,
lángelméinek tanulmányozása azon ódonszép és.vonszó jelleget kölcsönzi az elmének és ízlésnek, mit a mai irodalmi művek
ritkán. Az ókor remekirodalma bölcsője
úgyszólván a t u d o m á n y o k n a k , kútfeje az
emberi ész nagyszerű m u n k á i n a k , tele
kincstára az eszméknek és ismereteknek.
Ismerkedjél msg továbbá az angol és
franczia i r o d a l o m m a l : a m a n n a k jelesbjeiben az alaposságot és komolyságot, ezek
műveiben a könnyű, szabatos és vonszó
tárgyalást tevén figyelmed tárgyává.
Végre fő-fő gonddal és előszeretettel
tanulmányozd nemzeti irodalmunkat, magánál a forrásnál kezdvén s úgy jővén le
időnkig; ismerkedjél meg történetével,
jelesb irodalmi f é r f i a i n k műveivel és szellemi hatásával; olvasd át komoly irányú
folyóiratainkat stb. De, ismétlem, csak
a jelesebbekre terjedj ki; középszerű elmék
művei, másodrangú regényírók és versfaragók olvasása nem visznek tégedet czélod
felé, gyakran a ráfordított időért sem elég
kárpótlás. A szellem birodalma ezredéves
mívelésű bányához hasonlít: ki van az
aknázva, felkutatva minden irányban kincs-

tartalma, benne újat felfödözni, eredetieket
teremteni csak lángelmék képesek. Az
ilyek aztán gondolkodnak a jelen sokszor
még a jövendő kor helyett i s ; bejárják
a tudomány és képzelődés minden tartományát, kifejezést, a l a k o t kölcsönöznek a
szív és kedély legmélyebb és titkosabb
érzelmeinek, annyira összeállítnak s kinyomoznak mindent, az eszméknek akkora
bővségével árasztják el korukat, hogy a
velők együtt élő, sőt sok következő nemzedék is csak töredezett v i s s z h a n g j á t adja
az ő eredeti művöknek, gyönge változatait amazok kikapott erőteljes eszmíinek.
Gondolj itt az angol irodalomra (Shakespeare)
a német költészetre (Schiller) és
Göthe után s szavaimat i g a z o l t a k n a k fogod
találni. A Kisfaludyakat, Csokonait, Berzsenyit, Kölcseyt és Vörösmartyt a régibb,
Aranyt, Petőfit, Tompát az ú j a b b dalnokok közül olvassad, mert ezek e g y a r á n t
vannak ihletve a lant és nemzetiség nemtőjétől : nem csak éldeletet adnak, áthcvítnek, most magas és szép eszmék szárnyain hordoznak, majd mély érzelmek
árján visznek ringatva, felzaklatva és újra
megnyugtatva, hanem egyszersmind megtanítnak azon hazaszeretetre, melyet csak
nemzeti költőkből t a n u l h a t n i . Szóval ezek
költők, ezeket olvassad. Kiválóan szeresd
azonban a tudományos és t ö r t é n e l m i műveket ; amazok lelkednek adnak komoly
irányt, ismereteid és felfogásod láthatárát
szélesítik, ezek a haza és nemzet m ú l t jával ismertetnek meg, melyből lett a
jelen s f e j l i k ki a jövő . . .
Arról, mit olvastál, gondolkozz m i n é l
többet; nagy elmék művénél jegyzéssel
is segíts emlékezeteden, de ne csak szókat írj, ne egyes gondolatokat : magát az
író szellemét, a tárgyalt kérdések lelkét
tedd papírra, zárd tárczácl lapjai közé s
ezt ne hagyd el magadtól.
Altalános tudásra ne törekedjél. Ezt
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gyarló emberi agy nem bírja meg, i n k á b b visszhang lehetőségét is. Légy hozzáio
J
szakmíveltségre jutás legyen tanulásod hűséggel,
szakmíveltségre
húséul. m(H
- csak ,,úgy
' JL<
mert
várhatsz te *is
czélja. Válaszd ki azon tudományágat, hasonlót ő tolok; ragaszkodásodathozzámelyhez hajlamod van, szerezd meg leg- jok tettel bizonyítsd be, szolgálj nekik
előbb is az ókor irodalmából - - mert ez szívesen, hogy ők is hasonlóra buzduljaa forrás - - azután a ma élő mívelt nem- nak irányodban. Véreinket és barátinkat
zetek nagy íróitól az idevágó műveket, támaszul adta az ég mellénk, hogy az
tedd melléjök hazai íróinkat s tanulmá- élet küzdelmei alatt le ne roskadjunk:
nyozd együtt, meríts az ismeretek e gaz- ők a mi természetes szövetségeseink, kikdag forrásából sokat, minél többet, minél nek segélyével megküzdhetünk azon baalaposabban. De okvetetlen hass fel a jokkal, melyek minden emberéletre olykor
kútfőig, tisztán és eredetiségében csak itt ráméretnek s egyedül sehogy le nem
láthatod azt, csak itt találsz igazi szellemi győzhetők. Ha örömed és fájdalmad van,
táplálékot, a halhatlanság kristályitalát közöld velők, így kétszeresen érzed az
csak e kútfőből ihatod.
elsőt, csak félig az utolsót; ha veszélytől
Midőn szíved és elméd így ki van tartasz, hivd őket segítségül; ha jót akarsz
mívelve, midőn egyéniséged a férfiúi kép- kivinni, fordulj legelsőbben hozzájuk, nekik
zettség e nem köznapi vonalán áll, további szent tisztök téged gyámolítni. Magára
útmutatásnak szinte szüksége sem látszik: hagyatva, olyan az ember, mint a bérezek
bizton vezet téged e szellemi iránytű az magánosán álló tölgyei, melyeket vihar és
élet ösvényén, megmondja miket tégy
&/ és villám minden perczben ledöntéssel fenyei «i *
—
kerülj, megmondja, miket szeress és tá- get; olyan, mint a pusztán hagyott ház,
voztass, szóval beléleted erkölcsi irányát melyen az elhagyatottság gyászos képe
kijelöli. Menj nyugodtan, bátor szívvel s ül, melynek ajtain, ablakain élő bánatkint
hivő lélekkel földi pályádon, de ne hidd, süvölt a bánat szele. Egyedül állva lem i n t h a egymagád elég volnál magadnak, hetién a jót nagyobb mérvben eszközölni,
sőt légy áthatva ama gondolattól, hogy nehezebb a rosszat kikerülni, terhesebb,
az ember magára hagyatva nem is állhat u n a l m a s a b b élni.
Fűzd hát magadhoz szeretettei testfenn ; vesd meg jókor annak alapját, hogy
véreidet,
kik veled egy szív alól származmajd, mint férfi, a munkásság és küzdés
korszakában egyedül ne maradj. Azért tak, ajtód előttök soha zárva ne legyen,
adta a természet nekünk a szülőket, test- légy kész velők falatodat is megosztani;
véreket, azért teszi oly érczkeménynyé, ha árván maradnak, védjed ügyöket, ha
gyakran sírig tartóvá a gyermekkori barát- özvegyekké lesznek, te légy gyámoluk, ha
ságok kötelékeit és emlékeit. . . . Értsd szükséget látnak, enyhíts rajta; ha részmeg a természet ez újjmutatását.- szeresd vétedet kérik, ne tagadd meg . . . Szerezz
testvéreidet, vérrokonidat, barátidat. Oly azonban magadnak egy-két igaz b.arátot,
erős és benső viszony semmi nem lehet, ne légy soha azok hiával, de szerfelett
mint a minőket a természet sző vagy lelki ne is bővölködj bennök: kinek igen sok
rokonszenv szül. Az ugyanazon vérből a barátja, rendszerént kevés őszinte jó
származás amazok, az egyértelműség ezek embere van . . . Emlékezzél meg ama
között természetessé teszi a najiamon,
Között
hajlamok, király tettére, ki gyermekeit halála óráján

érdekek, életczélok egyezését vagy egyeztethelőségét, következőleg a teljes lelki

ágya elébe hivatván, véghagyományúi egybekötött csomó vesszőt adott nek.k át s

304

GRÓF MIKÓ IMRE

azt monda nekik : „Ha egyesek lesztek,
m i n t e vessző-csomó, meg fogtok maradni m i n d n y á j a n épen, sértetlenül, egynek sem lesz az életben r o m l á s a ; ellenben, ha m e g h a s o n l a t o k , legyőznek, szétszórnak benneteket, m i n t a f e l b o n t o t t
csomó egyes vessző-szálait." E tett emlékét újítsd meg gyakran elmédben s ez
megújíta-dja (estvéreid és barátaid iránt
való rokonszenvedet s szereletedet szívedben . . .
E viszonykapcr.olatba t a r t o z i k még egy
más viszony is, mi i r á n t i nézeteimet e
helyen l e g a l k a l m a s a b b a n közölhetem veled.
Te ugyan még most gyermek vagy, de
közel az idő, midőn érett i f j ú v á lészsz és
szíved szeretetre n y í l i k . Ne fojtsd el e
szent gerjedelmet; Isten oltotta azt belénk,
hogy szeressük önmagunkat, m i e i n k e t , Ötét
a Mindenhatót, a hazát, közügyet és igazságot ! Ennél boldogítóbb szenvedély a
kebelben nem lakik. El ne fojtsd azt, de
el se pazarold, sőt adj neki hozzád méltó
tárgyat; szeresd most a játékot és könyveket, testvéreidet és játszópajtásidat, majd
a poezist és hölgyeket -- de minél előbb
csak egyet - ki hozzád és viszonyidhoz
i l l i k , kinek érzelmeivel és nézetkörével
érzelmeid és nézetköröd összhangzásban
van. Vedd n ő ü l ; ezzel a társaság irányában
köteles vagy, hazádnak és nemzetednek
tartozol, most inkább, mint valaha ; szeresd
híven, vezessed és boldogítsad egyedül
egyetlenedet. Ha gyermekekkel áld meg
az ég, köszönd meg s neveld gondosan
jó emberekké. Ezzel is erősebb s tiszteltebb lészsz a társaságban. Mint a fát a
gyökérzet, úgy köti az embert a hon földéhez a gyermek. Már akkor nem állasz
egyedül, lombbal vagy borítva, gyümölcscsel rakva, mint nemes élőfa : testvéreid,
barátid vannak, nőd és gyermekeid környeznek, családot képezel, melyért élned
kell, melynek te feje, gyámola s boldog-

ságáért felelettel tartozó vagy földi
hivatásod félig teljesítve van ! Mint egy kis
táborsereg, úgy vagytok e g y ü t t az élet küzdő mezején, együvé és összetartatok, szeretitek, véditek egymást: ne féljetek, a
vész el nem borít, a földi bajok alá nem
görbesztenek.
*
Földi Ijivatásod másik felét teszik : a
vallás, bon, nemzet, köz- és erkölcsi érdekek, embertársaid iránti kötelességeid.
A vallás és Ifit dolgaiban légy buzgó,
kerüld az álmíveltek közönyösségét. Az
igaz vallásosság szerintem nem vakbuzgóság, nem is szükségképpen értelmi sötétség, sőt ellenkezőleg a szívnek legbensőbb
és magasztosabb érzelme, mely s z á r m a z i k
az elmének azon m i n d e n földieken f e l ü l emelkedéséből, midőn az ember a v i l á g
titokteljes és csodás alkotásából annak
Alkotójára gondol s a teremtvények hosszú
során végig menve, a képzelődés és eszmék
végetlen tartományain általhatva, utoljára
az okok okára, az első lánczszemre, a
Mindenható Istenre megy vissza s rajta
és művei bámulatában megpihen, megalázódik, tiszteletre gerjed. Az így származott
vallásos érzelemnek adj helyet szívedben,
legyen elméd mindig h a j l a n d ó befogadására. Szilárdul ragaszkodj a h i t f o r m á k h o z
is, melyekben növekedtél, melyekben apáid
és anyáid vallásos meggyőződéseiket az
emberek előtt n y i l v á n í t o t t á k . Ez egyik, a
minek szem elől nem tévesztésére a lehető
legbuzgóbban kérlek . . . A vallás — hidd
el — oly szükséges a t á r s a d a l o m b a n , m i n t
a törvény. A vallás mennyei ihletése képes
egyedül fékezni a tömeget nyers szenvedélyei kitöréseiben, ez szerez hódolatot a
nép szívében az igazság, jog és erkölcsi
elvek iránt. Légy hát kegyelettel hozzá.
De légy türelemmel a különböző vallásfelekezetek iránt. Előttem nevetségesebb,
sőt rútabb valami nincs, m i n t valakit hit-

IV

béli meggyőződésiért nézni keresztül
mondja meg láthatatlan s észszel is üt
erhellen dolgokban, melyik helyesebb <
l e m é n y ? Senki. Tudja-e a neheztelő, he
részen van az igazság ? Sejti, de bizor
nyal nem tudhatja. E két felelet útin
karhoztatásra jogot, neheztelésre okot ne
látok.
Szeresd a fazät. Ez az első polg<
kötelesség, azért, mivel földén születt.
földe táplál s porod egykor porai kő
fog p i h e n n i . E n n y i r e a természet útm.
tatása is megtanít. A fa azon földet ve,
á r n y á v a l , azt kövéríti leveleivel, a mei
letét adta. A fű és virág annak a völgy
ék ]llatoz, a melyben felnőtt s a mely
nek felszállott gőze híves harmattal hin
tezi. Az embernek szintén ez természet
kötelessége. De e tartozás sokszorosar
kötelezővé válik, ha a társadalmi lét szemPontjából nézzük. A hon - jó polgá:
szemében - magas és dicső fogalmaknak : szeretetünk és kötelességeink legszentebb s kedvesebb t á r g y a i n a k összesége : szülők, magzatok, rokonok és barátok
egyfelől, régi erkölcsök, ősszokások, nemzeti intézmények másfelől, múlt történetek,
jelen bajok s jövő kilátások harmadik felől;
a kiket szerettünk, a mikért küzdöttünk,
a mikben remélve viseljük sorsunk keresz(c
't - - mindezeket kifejezi e szó: haza;
mindenkinek öröm- és fájérzését, jó és
rossz oldalait, reményét és csalódásait, a
közöltök lefolyt vidám és kedvetlen élménycinket összesen és általában jelképezi,
magóban foglalja e szó: hazaszeretet. A
legkedvesebb viszonyok száz meg száz
sima-finom szálúval szövi öszsze és be az
embert a haza, ezer meg ezer édes és
boldogító érzeményeknek forrását nyitja
fel fogékony szívben a hazaszeretet. Tiszteljed e viszonyokat. Ezt tőled a hon kétszerte" inkább megvárhatja mint sok mástól : mert a sors tisztességes birtokot hagya
Ai E. H. K. Kmlfkkilnyve
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örökölnöd, mert őseid közül nem egy,
életének egész folyamával tanúsított hazája
iránt buzgó szeretetet s mert én is úgy
kivánék járni előtted, hogy tetteimben
botránkozásra okot ne találj. Sőt e nemzedéknek - - nektek — jobban kell szeretnetek, mint bármely előttetek élőnek
kellett ezelőtt. Tudod te jól, mily nagy
csapás érte csak imint e hazát. Azon végzetes romlástól, melynek folytán patakkal
omlott nemzetünk vére, be lön iszapolva
a nemzeti és polgári élet virágos mezeje
s csak egy-egy villámütött közintézményi
rom maradt fenn fájdalmas-édes emlékű
m u l t u n k b ó l a jelen számára; ama romlásból — mondom — e hon sebekkel rakva
menekült, ezeket gyógyítni, nagy veszteségeket szenvedett, ezeket kárpótolni —
árvákkal, özvegyekkel lön tele — ezek könynyeit letörleni, az eltemetett múltért kárpótlásul jobb jövőnek rakni le alapjait, a haza szeretetét és szolgálatát, újjászületésének hitét és reményét csepegtetni
a szívekbe, most i n k á b b kötelesség, mint
volt valaha . . . Nem tudom, m i n t köthetném hathatósban szívedre azt, a miről
szólok; szó nem elég annak kifejezésére:
miképpen óhajtom én, hogy te a hazát
szeressed: tettekre kell mutatnom, nézz
i Hunyadiak és Zrínyiek, a Széchenyiek
;s Batthyányak tetteire, nagy és hű áldoataira. Nézz e dicsőkre ! Lásd, mint élének
k a honnak s m i n t halának meg a honért!
íézd a Bocskaiakat, Bethleneket: hányzor vívtak élet-halál harczot a nemzet és
ií szabadságáért! Gondolj azon lelkes
ifeláldozó írókra! Kazinczy és Benkő,
örösi és Reguly s hasonló társaik lebegik lelkem előtt, kik gyertyájok mellett,
gy idegen föld hideg éghajlata alatt, a
zai tudományosság tovább vitelében fárazva hervadtak s hervadnak el, mint
ág, melynek életnedve kiaszott, mint
ogyó mécs, mint kiégett csillag. Gon39
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dőlj az ő szenvedéseikre és koszorúikra
s tanuld meg a hazát m i n d e n e k f e l e t t
szeretni . . . De hazaszereteted ne legyen
üres szó ; legyenek tettek, ne olyan, mi
csak a j k á n lebeg, hanem o l y a n , a mely
benn a szív fenekén l a k i k ; n y i l a t k o z z é k
abban, hogy javát, a hol rá a l k a l o m n y í l i k ,
szíved s lelked egész erejével e l ő m o z d í t s d ,
közérdekeit védjed, nevét s becsületét tiszteljed s tiszteltessed ; azon kívül, idegen
földön lakva vagyonodat el ne éljed ; utazzál ismeretgyűjtés végett, de édes hazád
határán k í v ü l - hol csak jövevény és
vendég vagy — soha ne l a k j á l ; l a k j á l
véreid között, hol úr vagy és törvényes
szülött. A hazának mindazok karjára, eszére
és vagyonára szüksége van, kiknek ő adott
életet és életmódot.
Légy fyu nemzetiségedhez. Ezt csaknem fölösleges is részleteznem, mert a
magyarnak vérében van annak szeretete
s azon keveseknek, kikben nem úgy l á t j u k ,
vagy elméjük van rossz úton, vagy verőket
rontotta meg k ü l f ö l d vagy a nevelés. E
fajrokonsági hűséget k o r u n k b a n annyira
kifejlődve látjuk minden népeknél, hogy
kivételt nem is t a l á l h a t n i . Eddig csak névről ismert néptöredékeknél is annyira f e l ébredt a nemzetiség szelleme, hogy jogait
egyre sürgeti, önállóságot keres, elismertetését követeli. A mint régebben az európai mozgalmaknak jelszava a vallás, később
a szabadság v o l t : úgy vala az imént lefolytaknak a nemzetiség. S ha már kisebb
népcsaládok, melyek sem a bennök rejlő
erkölcsi erő, sem anyagi módjok, sem ősi
emlékekre nézve velünk nem versenyezhetnek, nemzetiségeik természeti jogosultságát politikailag elismertetni törekednek:
mennyivel inkább kötelességünk nekünk
a magunkét ősrégi jogaiban megőrizni!
Erre minket a legszentebb érdekek ösztönöznek.
A nemzetiség legfőbb ismertető jegye

a nyelv. Ez azon alak, melyben a nemzeli szellem a legtermészetesebben s egészen eredeti sajátságai és mivolta szerént
n y i l a t k o z h a t i k . Beszélhet valaki szépen és
h i b á t l a n u l idegen nyelven, írhat is azon
érdekes dolgokat, de a bensőjében élő
érzést a maga t e l j é b e n és tisztasága szerént, a gondolatot f i n o m a b b á r n y a l a t a i i g ,
úgy, mint a n y a n y e l v é n , ki nem f e j e z h e t i .
Sokszor el v o l t már mondva, de nem árt
azt még többször ismételni, hogy „nyelvében él a nemzet." Én a z í r t édes a n y a i
n y e l v ü n k n e k elhanyagolását, csere t á r gyává sülyesztésct egyenesen n e m z e t ü n k
elleni b ű n n e k tartom.
Te, f i a m , ezt ne tedd ; innen származó vád ne n y o m j a l e l k i i s m e r e t e d e t , ne
az én emlékemet. Tökéletesítsd magadat
az idegen élő nyelvekben - - az ókoriakról fennebb már megértetted a k a r a t o m a t ;
tudd azokon gondolatidat j ó l , f o l y ó l a g és
ha lehet szépen k i f e j e z n i , olvass és gyűjt;;
ismereteket: c nyelvismeret arra nézve,
minő míveltségi fokon állasz, már eleve
jó véleményt támaszt az emberekben.
Különben is, bár leghelyesebb nézeteidet,
polgári állásod t e k i n t é l y é t s személyes
befolyásodat a társadalomban csak így
érvényesítheted. Dologismercttel s talent u m m a l bírni s a nyelv nem bírása m i a t t
szavainknak és vétlveinknek nyomatékot
szerezni nem t u d n i , nagy kár s egyszersmind a legkellemetlenebb érzés. T a n u l j
tehát - - ismétlem
idegen n y e l v e k e t ,
de édesen hangzó anyai nyelvedet mindennek fölébe helyezd. Ez ősapáid nyelve,
ezen szólottak ők az ős hajdankorban, ez
az összes magyar nép beszéd- és irodalmi
nyelve, ezen szólaltál meg te, mint gyermek először, ezen szólok én e sorokban
most hozzád utolszor, ezen búcsúzott el
tőletek édes anyátok is ... E nyelvet
beszéld, ennek tekintélyét védjed, terjedését eszközöld, ezt szállítsd át egykor
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utódaidra mint szent hagyományt s tiedÓvlak tégedet, fiam, az atyai szeretet
jez hasonló kegyelet tárgyát, ennek iro- féltékeny aggodalmával e téveszme elfődal nat gyamolítsd és míveld, íróit segítsd gadásától. Ne engedd magad e szédítő
szteld. Erre legyen szemed, figyelmed magaslatra csábítatni. Hidd el nekem: a
és gondoskodásod különösen függesztve, világpolgároknak vagy nincs hazájok, vagy
V a n a nemzeti hűségérzetnek a világ- leikök elfásultában nem érzik a vérrokonpolgárság eszméjében egy veszélyes el- ság mély és szent ösztönét, vagy pedig
lentéte. Ez egy látszólag szép, de alkal- nem bírnak tiszta fogalommal a haza mimazásában fonák, sőt teljesen üres gon- volta iránt. Ők ábrándok által ragadtatnak
dolat. Világpolgárrá lehet valaki, ha olyakat ismeretlen tartományok felé. Te ily fengondol ki és mivel, miknek az egész em- héjázó ne légy. Szeresd az emberiséget,
beriségre, az emberi szellem egész biro- annak hozzád legközelebb álló s veled
dalmára k i h a t üdvös következése. Azért egyvérű- és czélú családjában : tennemzeélek e kifejezéssel, mert az összes ter- tedben. Légy világpolgár úgy, hogy a
mészeti világra eddigelő még egy emberi nagy világnak azon kis polgárzata iránt,
tett, egy eszme sem hatott ki - - nem a mely a te hazádfiait foglalja be s téged
keresztyén vallás, nem a polgárisodás, is magáéi közé számít, légy hű, tevékeny,
nem a szabadság stb. Sem a keresztyén, áldozatra kész. Én azt, hogy minden apró
sem a polgárisuk, sem a szabad népek emberke szűnetlen az emberiség ügyével
többsége nem a világ. De fogalmazásában bajlakodjék s a világ ügyeinek intézésére
is hibás az. Polgárság szükségképpen kö- hivatottnak vélje magát, hiú ábrándnak,
telességeket tesz fel. Ugyan mik azok, a sőt valóban nevetségesnek tartom. Te,
miket világpolgársági kötelességeknek le- fiam, mérj minél szűkebb kört honfiúi és
h e f n e nevezni? Az egész világot szeretni ? emberi munkásságodnak, de azt aztán
Nagy tárgy a parányi emberi szívnek. töltsd be egészen, töltsd be emberül. Ez,
Tenni, élni érette ? Kevés halandónak a mit igen-igen lelkedre kötök.
A nyelv és irodalom mellett a nemadatott az ég e különös ajándéka, e ritka
zetiség
k ü l n y i l a t k o z á s a i : a nemzeti intézf ö l d i szerencse. - Minden nemzet iránt
egyenlő rokonszenvvel lenni ? Ez lehetlen mények, művészet, ruha, táncz, hagyokülönben, mint egyedül e tétel ellentéte- mányok, erkölcsök, szokások. Ezek együtt
lének alkalmazása á l t a l : ha t. i. valódi fejezik ki valamely nép jellemét, ezek
rokonszenvvel egyik iránt sem viseltetünk. különböztetik meg egymástól a különböző
Nem, a világpolgárság tisztes köpenye nemzeteket, ezek adják legbiztosabb mérvét
a l a t t nem más rejlik, mint az egy akol azok felfogási eredetiségének s alkotási
és egy pásztor mindent egybeolvasztó, de erejének. Csak önállásra méltó, értelmes
a nemzetiséget feloszlató eszméje, mely és jóravaló nemzet képes családi és polnem egyébért lón divatba hozva, mint gári viszonyait, társadalmi és állam-eletet,
h«m,
nyelvét, öltözetét stb. úgy rendezni el, oly
rt<* „;/™
hogy »
a ,.«li„
csillogó
világ „*
szó v«fcító
vakító radvoöáragyogá
intézményeket állitni, oly szokások s ersavai árnyékba borítsa a £ozo szerény
nevét s hogy az emberiség magas fogalma kölcsök alapjait vetni meg, melyek az azt
alkotó szellem eredetiségét nyilván muelőtt alázzák meg magukat azok az egytassák s melyek a benső nemzeti érzület
ügyű és jámbor szívek, melyek csak egy
és gondolatvilág természetes és hű kifekis népcsalád, egy nemzet szeretetére
jezései. A mieinkről ezt bízvást elmondképesek.
39*
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h a t n i . Nyelvünk, zenénk, tánczunk, szokásaink majdnem mind eredetiek és a n n y i
szépséggel bírnak, hogy b á r m e l y nemzetéi
mellett m e g á l l h a t n a k . Polgári intézvényeinkben voltak kölcsönzések, de azokat
is a nemzet szelleme tökéletesen h o z z á n k
idomította. Magyar intézmények v o l t a k
azok a szó való értelmében. Azért én bár mint siet az idő, segítve a viszonyok
által is elmosni s az egyformaság örvényébe merítni nemzeti sajátságainkat ezek hű megőrzését lelkedre kötöm. Tedd
te is ezt — ha ad Isten - - maradékiddal
s a többit bízd az emberekénél magasb
hatalmakra. Naponként kevesebb lesz
ugyan — előre l á t h a t n i — az így gondolkodók száma, ez téged el ne csüggeszszen, se meg ne felemlítsen. Menj az elődbe
vett úton. Az egyszer megismert jót cselekedni m i n d i g kötelesség s a kötelesség
teljesítése m i n d e n időkben és viszonyok
közt becsületére v á l i k a férfinak.
Légy fogékony a köz- és erkölcsi érdekek iránt. A mai kor bálványa ugyan
az anyag, gazdagságra és hatalomra vágyik
az emberek n a g y o b b része; az erkölcs, az
erény és szeplőtlen jellem tisztelete naponként apad. Azonban vannak most is és
lesznek minden időben férfiak, kik ama
nagy érdekek mellett lelkesülvén, védelmökre kelnek s elnyomatni nem engedik.
Óhajtom : hogy tégedet egykor tetteidnél
fogva ez utolsók közé sorozzanak. Az
emberiségnek s z i n t ú g y mint egyes nemzeteknek jogában áll, sőt mély és kiírthatlan ösztönökén alapuló hajlama és kötelessége a folytonos mívelődés, szüntelen
gyarapodó jólét és lelki szükségeinek megfelelő polgári szabadság. Ebben őket segítni, oktatni, vezetni, az előgördülő akadályokat elhárintani minden arra képes
embernek kötelessége. A jogot az erő, az
igazat a hamisság, az egyenességet és
férfias nyíltságot az álnok tekervényesség,

a t u d o m á n y t a t u d a t l a n s á g , a szépet a rút,
a jót a gonosz ü l d ö z h e t i , sanyargathatja,
de egészen soha el nem n y o m a n d j a . Mint
a v u l k á n o k lappangó tüze, m i n t a s z i k l á k
keblében rejtezkedő forrásvíz, úgy tör ki
a jó és szép előbb-utóbb b á r m i l y megromlott társadalom iszaprétegei közül is.
Kivívja értékét s fényét. Igen, a jó ügynek
elismertetését, az életrevaló eszmének létjogát ki kell küzdenie. A jóban való hit
s mindig j o b b n a k remélése az emberi
léleknek egyik legerősb támoszlopa. Ezek
óvják meg kétségbeeséstől, ezek erősítik
meg az erény ösvényén. Az erkölcs, tudás
és hazafiság, hűség, hála és ö n f e l á l d o z á s ,
kegyelet, részvét és jó cselekedet, igazság,
jog és szabadság azon erkölcsi elvek és
érdekek, melyek i r á n t való ragaszkodás
és hódolat az emberek k e b l é b ő l soha ki
nem h a l .
Zárd te is szívedbe ezeket, ne légy
közönyös i r á n t u k , ne s z ó l j megvetéssel
felőlük, ismerd el az emberiség mívclődésére és boldogságára való nagy befolyásukat, igyekezz arra, hogy az emberiség
s közelebbről n e m z e t ü n k a te munkásságod által is előbb menjen a tökély és
jólét ú t j á n , hogy a szellem jogai és tekintete védve, az erkölcsi érdekek az anyag
elnyomásától a lehetőségig óva legyenek.
Azonban a közérdekről se feledkezzél
meg, maradjon hely szívedben m i n d i g azok
számára is. Magán ügyeidnek szenteld erőd
s figyelmed nagyobb részét, ez szoros
kötelesség, mert-családod és házad becsületéért, tieid boldogságáért Isten és ember
előtt felelős te vagy. De a közjó, országos és nemzeti intézetek, k ö z v á l l a l a t o k ,
egyesületek iránt sem szabad részvétlennck
lenned. Hallgasd meg segélyre hívó szózatjaikat s tégy értők is a mit lehet, mert
ezek a hazáért vannak, mely maga nem
szólhat, a nemzetért, melynek ügyét mindenha a lelkesebbek és jók vették fel és
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á p o l t á k ; ezek oly jónak eszközlése végett
bélátóbbak előtt igazolva voltunk, találvannak, mely mindnyájunkra, az egyetemre
koztak mégis, kik érzékenyen vádoltak.
h á r a m l i k . Minél önzőbb kezd lenni a sokaNekem nem fájt, mert el voltam rá késág, te a n n á l önmegtagadóbb légy, annál
szülve s lelkiismeretem megnyugtatott.
több közszelleműséget tanúsíts, minél keve- Azonban te és a kikkel tán együtt fogtok
sebbén vannak hazádfiai közt, kik az egyeműködni, tanuljatok a mi példánkon. Vetem javáért tenni készek, te annál szívesb gyetek részt a közdolgokban, de magaönkéntességgel vidd meg áldozatodat, így tokat el ne bízzátok és másokat ne biztas,
i
. ,
-e/
">- " l ü a i u n ca mdSOKai ne DlZtaSék mmden .dobén a legszebb lelkek, satok. Ábrándok és felcsigázott várakozás
ilyenkor formálódtak a társaságokban a jóra nem visznek. Felsőbb hatóságoktól
legnagyobb jellemek. Érdekletlen soha ne függő dolgokban óvatosak legyetek a relégy, a szűkkeblűséget vesd meg, éned mélésben és remény-ébresztésben. A polib á l v á n y i m á d á s á t ó l fordulj el.
tikai út a legcsiklándósabb s egyesületi
Ha idővel férfivá lészsz s hazád fiai úton eszközölni azt, a mit törvényhozásnak
b i z a l m u k k a l tisztelnek meg, kölelessége- kellene, terhes feladat . . . De azért a
ket ruházván rád egy vagy más ügyben .- hon ügyeitől el ne hűlj, visszahúzó ne
erőddel s az idővel jól számot vess és légy, minden jó czélnak nyújtsd segítőleg
úgy és olyat v á l l a l j el, minek embere
-i<ficicuci,
kezedet, sőt
aul válladat
vauaucu is, ue
de inagaura
magadra valavaidetsz. fcgyesületeknél s közvállalatoknál mely kényes kérdés átvitele felelősségét
tugy, m i n t a politikában, egyedül a megfontolva vedd - ez, ha jól üt ki,
határozza el azok czélszerű voltát, nagy benső öröm, de ha nem, akkor jó
v a l a m i n t a vezetők képességét is. A kő- h o n f i n a k a legnagyobb lelki gyötrelem !
zonség az akadályokat ritkán ismeri, azokra
Továbbá arra, hogy bármi jót tehess,
m
•
'gén gondol, neki eredmény kell szükség, hogy kevés vagyonodat gondosan
l i n d e n á r o n ; s ha ő az eszközöket megmegtakarítsd és észszerű gazdaságvitel s
adta és sikert még sem lát, kérlelhetet- okos költés által gyarapítsd és megkíméld.
l e n ü l pálczát tör azok felett, kik a dolog Önként foly s a tapasztalás is mutatja,
kivitelével akarva nem akarva meg voltak hogy az a hazafiság sikeresebb, az az
bízva nem a felett, a kitől annak kivihe- ész hat nagyobb mérvüleg a közügyekre,
bízva,
íese u t o l j á r a is függőit. Itt - ez egy mely saját vagyon által van gyámolítva.
helyen
- megengedhetőnek vélem az ön Ez tehát nem csak azon tekintetben főnpéldámra hivatkozást. Én is igyekeztem
fos, mint a jónak eszköze, hanem mint
némi jót t e n niii ;i H
a imiket
a
r
á
n
i
s
á
o
a
személyes és véleményi
tekintély
s
imci
piuanyisa^uairfau^iy^f
~--j~-j
tat - saját hajlamimnál fogva kezdettem
befolyás érvényének egyik főbb feltétele.
i i i ti. m-^y
s létesítések az én jóakaratom, tehefsé- rt
A VclgyUM
vagyon ficpcoiL
képesít carra,
hogy cmj-ugi
anyagi gv^.t
gonJ::l L J
dóktól
le
nem
bilincselve,
egyedül
kedgem és hatásom körén belől állott, kivit"
tem. De oly dolgokhoz is kellett nyúl- vencz tárgyadra függeszd figyelmedet.
nom, melyekbe csak kényszerülve men- Fontold meg ezeket jól s a mit apáidtól
tem belé, mert vittek a körülmények, más örököltél, őrizd meg gondosan és szapoh o n f i t á r s a i m visszavonulása s ügyszerete- rítsad ; ne feledd : a vagyon jó kezekben
tem. Nem értünk mindenben kivánt czélt, lehet minden szépnek és jónak eszköze,

k í v ü l ü n k fekvő okok miatt, vagy a viszonyok által máshova sodortattunk, mint a
hova menni szándékunk volt - és bár a

a szegénység ellenben s kivált az elszegényedés az erénynek s gyakran a legszebb jellemnek is temetője.
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Szeresd embertársaidat s bízzál bcnnök. De ilyeknek ne csak osztályosidat
tartsd; a kisebb sorsúak is emberek,
még pedig a te embertársaid ; sok képpen szolgálnak neked, tehát becsülésedre
méltán számot tarthatnak. Kerüld azokat,
kik a régi osztályszellemet folyvást f e n tartani s veszélyes parázstüzét még most
is szítogatni törekednek. Ennek ideje lejárt ; helyébe a közszellem lépett, mi azt
teszi : hogy a rokonérzésűek és gondolkozásúak — éljenek bármely zugában a
világnak, tartozzanak a társaság bármely
rétegéhez — egymás becsülését kiérdemelhetik. Ne nézz le senkit, mert ezzel
jogot adsz a feletted állóknak veled hasonlót tenni, különben is az clölyfösség
jele; ne vess meg senkit, erre nyílván
nincs jogod s ki ezt teszi, míveletlenségét árulja el; ne gyűlölködjél, ne tarts
haragot, ez bosszúálló, nemtelen természetre mutat s rossz lelket árul e l ; tégy
jól, a kikkel tehetsz, ez emberi kötelesség ; bocsáss meg azoknak, kik ellened
vetnek, ez keresztyéni tartozás. Ha minden
kívánságot nem teljesíthetsz is, azt teheted, hogy kímélve, sértés nélkül tagadd meg,
kihallgatván a részvétedért esdők panaszát,
elmondván a nem tehetés okát. így, ha
nem gyógyital sebeiken, nem is rontotíál.
Ha te nemesen bánsz embertársaiddal,
remélheted, hogy ők sem fognak rosszat
kívánni neked ; ha te kímélsz másokat, ők
is kerülni fogják a z t , mivel neked károdra
vagy keserűségedre lehetnének. S ha mégis
előfordulna ez, nyugtasson meg a tudat,
hogy meg nem érdemletted, nem érdemlett keresztet mindig némi önérzettel visel
a nemes lélek.
Bízzál az emberekben. Hz nem azt
teszi, hogy vakon h i g y j szavaiknak s kivált
mindenkiének. Ez könnyenhívóség s légtöbbnyire káros. Én erre nem kívánlak
rábírni; de azt sem mondom, hogy min-

den embert rossznak higyj, senkiben ne
bízzál, mindenki szavában s becsületében
kételkedjél. Azért, mert szíved és lelked
természetes jó i n d u l a t á b a n i n k á b b a jót,
mint a rosszat szereted embertársaidról
feltenni : nem következik, hogy szavaik
f á t y o l á n á t l á t n i ne k í v á n j , hogy jól meg
ne fontold szándékukat, sőt életök folyamára is figyelemmel ne légy, mielőtt teljes
bizodalmadat adád nekik. A ki senkiben
nem bízik, nincs joga mások b i z a l m á r a .
A ki minden embert eredetileg és természeténél fogva rossznak tart, az vagy maga
romlott, vagy életében csak rosszakkal
érintkezett. A közép út az arany, te
ezen járj.
Végre, a kegyeletek iránt légy tisztelettel s tiszteltesd körödben is másokkal.
Nem részletezem ezeket, be vannak már

Grdf Mikó Ádám

is a te ifjú szívedbe oltva ; virágot is hoztak s én kérem a Gondviselést, hogy nemes
gyümölcseiket óvja meg valamely erkölcsi
féreg pusztításától úgy, mint az idők kórjárványától. De egyet, édes anyád emlékét
ielkedre kötöm neked és általad Marimnak

CJrof Mikó Imre és családja
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és A n n á m n a k is. Önfeláldozóbb, nemesebb
érzésű nő, szeretőbb édesanya nem lehetett, m i n t volt ő. O úgy szeretett titeket,
úgy ragaszkodóit hozzátok, oly büszke s
boldog volt bennetek, oly szent megadással tűrte gondjait, fájdalmait, élt és fáradott érettetek, hogy a gyermeki h á l á s emlékezés áldozattételét, e drága kegyeletet,
tőletek kiérdemelte. Nézzetek a n g y a l i szelid képére : minő szeretettel néz le most
is reátok, mintha boldogságkönnyben úsznának szemei, m i n t h a keblére ö l e l n i óhajt a n á n a k karjai. Te, f i a m , e képre tisztelet
nélkül soha ne názz s hogy testvéreid
is ezt tegyék, oktassad őket. Értesd meg
v e l ő k , hogy úgy j á r j a n a k , keljenek benn a
h á z b a n , úgy v i s e l j é k m a g u k a t künn az életben, hogy édes a n y j o k szemei nézik őket,
vidámmá derül arcza, ha ők jók lesznek,

elkomorúl és megdorgálja, ha rosszat mívelnek.
*
És most, Isten veled, kedves f i a m !
Isten veletek Mari, A n n a édes gyermekeim ! Elmondtam, a mi szívemen feküdt.
Vegyétek a n n a k minél több hasznát. Ki
t u d j a , lesz-e v a l a k i t e k , ki oly egyenesen,
javatokat úgy óhajtva m o n d j a meg nektek,
a hogy az életben forogjatok ? Utolsó szavam hozzátok : Szeressétek egymást, legyetek á l d o t t a k , éljetek b o l d o g u l . Az én életnapom l e h u n y t az örökre h á b o r í t a t l a n
csendhazába, a tietek most emelkedik déli
pontja f e l é : legyen hosszas és szép ragyogása. Isten v e l e t e k ! Még l á t j u k egymást. Ez a hit szava s nekem jól esik
ezzel v á l n o m el tőletek . . . A viszontlátásig Isten veletek.

Őr M1KO IMIiK.

HÍDVÉGI GRÓF J1IKÓ IMIIÉNEK.
Koloistírtt , april C. 185«

Ki vagy te, csendes vórmérsekletü
A n y a g b a /.árt, de mégis nyilsebes
Szellem, ki /.ajt nem ütsz, csak á l d o z o l ,
(<sak d o l g o z o l h a z á n k dicsteinploináii''
Talán egünknek egy tij napja vagy,
Új rendszerünknek Istentől adott,
Melynek, hogy l á s s u n k , kell ragyognia?'
Mert hogy lezúgtak véres napjaink .
A/.óta lelked, tiszta fényedet
B á m u l v a látjuk mindig s m i n d e n ü t t
Hol sxóprc, jóra nincs még tűrve ut '
Vagy épp' az Urnák vagy vérangyala,
- Ki volt őskorban Juda védletén Lekflldve, hogy kiirtsad egymagád
l1, rég k í n o l t hon ellenségeit ?
Lehet ! Lehet ! . . . Mert lépted ildomos.
Szablyád az ész, a láthatatlan és
Sebes szökési! mint v i l l u m f o l y a m .
Legyen! Legyen! . . . Mert tönkre jut hazánk,
S bús romjain majd ősök lelke sir!
Ah mert e honnak szörnyek elírni! . . .
Ismerned okét kell, . . . te ismered ! . .
Fi>-fó vezérök : a pártoskodás,
E rógi ördög! . . . Edzett hősei :
Ábrándozás, és bús Icselkedós
Szikár remények és sok v o l t után;
Az elfogultság, önzés, gyávaság,
Fukarság ott, hói kér a szent haza,
Bevárva raig . . . mig . . . koldulásra kél. —
S/ájaskodás és némaság a hol
Sükertclen; a vak gyamiskodás
A társas élet c lángostora;
Üres kevélység, Önhittség s magasb
Körök hernyója a hivalkodás;
A hüllő-bórU ál hizelkedés;
Ősök nevével gyáva kérkedés
Nem merve lépni gyómántnyomdokin.
Hamis közöny, c rút államkigyó!
Irigység, e nagy embertárs-faló.
Ezek hadokkal fosztják a hazát,
Kg elriasztják a bon-geoiuit.
Ezekre törsz tc urnák angyala
S leküzdve őket megváltod hazánk.

Igen, te az vagy, Istentől adott.
Nagy tetteidből látjuk, hogy ki vagy!
Nem a csodás kard; példád, a nemes,
Kivonva jár a hon tar téréin,
ilqgy lelkesítsen harczra ezreket,
S leküzdi a bon ádáz ellenit,
S e szenvedő fajt, ezt a hű magyart
Trónnak, hazának dicsben tartja fenn.
Te hü a trónhoz, hű a honhoz is,
Feddhetlen úton törsz a czél felé,
Mely a k ö z j ó , s mely szent a szent előtt ;
Majd igy irod fel a kor bomlokán,
Hogy a királynak hive: h a z a f i !
Igen, te új-világunk napja is!
Dicső lelkednek tiszta fényinél
Látjuk hiányink, látjuk sérveink,
S híreit nagyságunk rejtett foltjait;
S mert lelkedet kiírtad tenmagad, —
Belőle tudjuk a biztos modort,
Mely más sérelme nélkül boldogít,
S mely az Ígéret földéhez vezet.
És e modor? A m u n k a s á l d o z a t !
Te e kettővel fellobogtatád
Honunk oltára' szunnyadó tüzet:
Mert im alig van üdvös vállalat,
Melyet nem okit s biztosit neved!
Leirod lelked szellemkincseit;
S Erdély múltjának rejtett csarnokit
Miként kincsásó rendre fölvered,
Hogy drágaságit nemzetednek add!
De hogy Erdélynek ősemlékei,
A régi múltnak néma szónoki.
Történek-ín meg annyi gyöngyei,
S a termő zatnak ritkaságai
Elmélet-tárgyul fennmaradjanak,
— Mert a jelenkor multakból o k u l —;
E köszhaszonra díszes palotád,
S kedélyderitő pompás parkodat
Ős emlékinknok őrző menhelyül
Nemes p o l g á r ! a h o n n a k á l d o z á d .
Példád fenn! Mózes rézkigyójaként,
Hogy rátekintve érjünk gyógyulást,
Hogy rátekintve, ősi bűneink
Nagy büntetése: rógi s új bajunk
Enyészszen el mint perez a perez után!
Vezérül állsz Erdély S z é c h é n y i é !
Utánnad indul minden jó magyar!
Mert szent a czél. mert jogszerű a mód,
Mik<U választa szíved és eszed . . .
Vezess a rég várt k ö z j ó l é t felé!
S ha majd elérve lesz, vagy csak közelb,
Ki ad jutalmat ennyi érdemért?! . . .
Ember, világ? nem . . . hisz többet tevéi
Jeles példáddal szép hazádra nézt,
Mint néked adhat ember és világ!

Testvérhon Erdély legnagy óbb fia1
Történetünknek öszhangzó szava,
Mely nemzedékről nemzedékre hat,
Hirdetni fogja h a l h a t a t l a n u l
Jeles tettidben élő nagy neved! . . .
IVrlal-.) l.,-i>/.l-i.

Koszorút a/ érdemnek!
Április l 4
»
egyedül a kedvező helyzet józan í"l u y á l i s f'flhíi>znál»MÍt<>l, az ó-zinte n v i l l
egyetértéstől fügpc, a birodalmi tcstvur
népfajok közt a m a g y a r f a j n a k ugyan
íi/un k i t ű n ő rangot, f é n y t é.s értéket bizt u x i t n n i , a melyet az U r u n k (> K e l s é p ?
»/.unt Fején egyesült koronák között S z e n '
I s t v á n n a k majd évezredes kurunaja e l foglal. "

•f E jelige, a közhatalom egyik l e g k i t ű n ő b b
A képviselőjének ajkairól véve, a „ M a g y a r
Sajtó" programrnjában olvasható.
S ezt ma erősebben hisszük, mint valaha.
Az ösvény, mely e czélhoz vezet, nagy erőmegfeszitést, férfias kitartást és nagy ilduinosságot igényel ugyan, de eltéveszthetetlcu.
Két vezérelv van. mely biztos kulauz gyanánt
kisér mindenkit a szirteken keresztül.
Egyik az ál l a m e g y s é g , mely a közbirodalom minden népeinek érdekeit összefűzi , közös
törekvéseik eredményét öregbíti. 3 az egyesített
m u n k a és áldozat terhét csökkenti.
• Másik a n e m z e t i ö n t u d a t s a n e m z e t i
k ö z s z e l l e m , n.ely mind n egyes népf.ij h i v a t á sával s képességeivel megismertet, cselekvésre
ösztönöz, s czélban egyesit.
E két elv, a birodalom politikai ökonómiájában oly annyira szétválaszthatatlan, hogy azoknak közfis és egyesített a l k a l m a z á s a n é l k ü l minden egyes népfaj sülyedne, s e sülyedés nyomán
a/, egyetemes égés/, sorvadásnak indulna.
-S azért is, hogy a kozög anya. a na;'y állam
ne szűkölködjék hathatós tamás/, nélkül , tagjainak, az egyes nemzeteknek erejét s o k s z o r o z t a
Mert az álUmegység elve elu-rolvén a tartományok sorompóit, szorosabban fűztő a/, egye*
népfajok els/órt tagjait egymáshoz s valósitá a
n e in z e tégy gége t.
A Királyhágó, a F.ajtha vagy Maros épenulv
kevéssé kOlönzí el jovnre a magyart, mint a németet, románt, vagy tótot fajtestvéreiiól, —sőt <u

egyenlőség s egyenjogúság k a r j a i n , h a b á r k ü l ö n böző tehetségekkel, de i i g y a n a / o n v e r s e n y zési j o g g a l egymásmellé egy rangba sorozta éket.
Elnyeri-e a m a g y a r faj <• versenyben a pályabéjt? s tudja-e magának „ a z o n k i t i i n ő r a n g o t , f é n y t es é r t é k e t b i z t o s í t a n i , « - m e l y e t
jeligénk kitü/''. — ez, es m i n d e n eredmény
„(jgyedül a k e d v e z ő h e l y z e t j ó z a n és l o y a l i s f e l h a s z n á l á s á t ó l , a z ős/, i n t e n y í l t , e g y e t értéstől függ."
Azon férfiakban tehát, kik ez ösvényen liontársaikat ama két vezérelv bi/tositó világával vezetik,— mi a birodalom oszlopait nemzetünk jóltevóit s ő r a n g y a l a i t t i s z t e l j ü k .
Ily jolteve.t adott a Gondviselés ismét fajunknak gróf JIIKÓ IIIKÉIien, ki S/écIicnjiiili ő r k ö i l ő
szellemétől i h l e t v e , józan b e l á t á s á v a l , ha/.afini
meleg érzelmeivel, s á l d o z a t k é s z s é g e f é n y e s
p é l d á j á v a l m i n t k a l a u z , hontársainak élire á l l .
Az áldozat, melyet a na^y n.sök méltó gyi'rrneke s országnagyaink d c r r é k képviselője , l e l k e s
honszerelme fényes j o g y n j á i i d o k a n l a kö/.jó oltárára
letett, — kortársai gondos ápolása, s a magasztos példa bu/gó követése m e l l e t ! egykoron n e m z e t i m i v e l t s é g ü n k e g y i k d ú s f o r r á s a leend,
tömérdek szellemi és a n y a g i jólét nj elemeit
árasztván szét messze lói a Királyhágón s a magyar népen a birodalom határai között.
Mert az egyes népfajok jóléte és miveltsége
egyszersmind az egyetemes birodalom emelkedése
és s z i l á r d n l a s a .
S minden, mi e fajt e m e l i , vagy dicsőíti, minden, mi rontja vagy bélyegzi, akárhol forduljon
elő Ausztria s/.ék-s halári k ö z t , -— s a k á r egyéni
akarattól, akár e g y e s ü l t e r ő k t u l eredjen, — az a
uenuetegységben egy testié forrt nemzetnek közös öröksége, — b á n a i a v a g y öröme.
Gról MIKO IflRR ü j j á s / ü l e t é s ű n k nagy mi'ivé: hez járulván, és lelünk s irmiiiijradá.iiiiik alapját
s'-gitvén megvetni. — e Meines cselekvés ü d v é t
egyaránt é r . v / u k , i ^ y a r á n t terinékenyitjük min, dennii. mindnyájan.
-S a tróntól kéül ve. hol a népek a t v j a , c birodalom l ru, a a magyar neiu/etnck A p o s t o l i
; F e j e d e l m e ül, - el'a fajnak végső emberéig,
minden neme* lény ineley elisnicróssel ü d v ö z l i a
hazafíui tt-ltakarat «• ímj-ys/erü nyilalko/atát ;
a ni-iDzet m i l l i ó i m * arczárói ó r o m és t i s / t e l t ' t
^ i ^ , r / i k vt.mí.i, - s a n e m z e t geniiiHa u n a g y
h a z a f i n a k IVIiuzi b a l a m é k í i a a/, egyetlen jutalm a t , mely c földön a halandói l ú l éli, - u httl, liauilanság érdemkoszoruját !

Gróf Mikó Imréhez.
(1860. Széchenyi halálakor.)
Mint gyors döfésre, mely a szívbe hat,
Kinos hideg fut át minden tagon :
A gyászhiren, mit kisért iszonyat,
F e l j a j d u l t mély f á j d a l o m b a n a hon.
Mi szivünk Ő, mi hő szivünk vala,
Vérrel tartván minden kicsiny eret ;
Férfiúvá növénk fel általa,
S e dús, nemes szív — ime megrepedt!
Ha lesz : midőn jókedvre m e g n y e r i
Ez a nemzet borongó végzetét,
Mely a pásztort ugyan veri . . . veri . .
Hogy elszórná a nyájat szerteszét! ?
Egyenkint ad az ég nagyot nekünk,
Ki véd, emel s létünkkel összeforr;
És megrázkódunk . . . és megrettenünk . .
Midőn e l t ű n i k , mint meteor.
Rég mcgvirradf, az idő nincs korán,
A gabna sok s az arató kevés ;
Óh, hogy ne volna a küzdők során
A legnagyobb gyászos kidőlte, rés!?

Ki népét jős, biró s vezér gyanánt
Óvá, ítélte és vezette h ű n :
És látta mar a boldog Kánaánt,

S nem ért oda. — eltűnt tifokszerün !
Óh, van nekünk, van elég bánatunk,
ösmcrjük n titkon ölő sóhajt ;
Egyik bajból még fel se lábadunk.
Már a másik szorongat és fogyajt!
Örömeink is olyan árosak . . .
Erősségünk is üt rajtunk sebet;
lm. - - orczáink a könytől sárosak:
Koronája fejünknek elesett!
Mégis, -- dicsőség a dicső nevén !
Nem a halál, az élet itt nagyobb l
Az elmúlás szép esti tünemény,
I I . , iK napink

Ki a z : ki el nem ment apáihoz ?
De mily kevés, ki akkép méné eh
Hogy nyomdokán áldás, fény áradoz,
S még neve is gyújt, bátorít s emel!
S e nagy szellem, — vivén hogy tovaszállf,
A honfi bút, eme fényes ködöt: Teljes szívből szeretni a bazát!
Ez az, mit onnan is lelkünkre köt,
S i n t : hogy munkás élő fiák legyünk,
Ne sirjánál kővévált Niobék,
Hogy közelebb jójön a nap velünk :
Melyért küzdött s melyről ő álmodék.
TE, a ki legjobban érzed magad
A gyászt, melylyel sorsunk most b ü n f e t e :
- Mert legnagyobb a földingás alatt
A legmagasb orom rendülete, Bíráld meg lelkedet! Ember s barát
Méltó könyét titkos szobádba v i d d !
S lássunk nyilván, a honnak nagy f i á t :
Szilárd lélekkel, mint egy rómait!
A honfiúság szép, nagy nevezet,
De áldozó tisztet ruház reánk ;
És vétenénk : ha kinzót, nehezet,
Nevében nem gyönyörrel h o r d a n á n k !
A honfiúság szent örök! de sok,
Sok terhe van, — s jaj nekünk még ha nő !
A múlt annyit lerovatlan hagyott,
S új tartozást hoz a jelen s jövő.
Ragadd gyorsan, Erdély Széchenyié,
Ragadd kezedbe a szent lobogót!
Elöl s fenn kell annak lebegnie,
Mint a midőn az ő kezébe volt!
Ki hű, ki jó : gyűjtsd e zászló alá,
Haladj velők s küzdj lankadatlanul !
Hogy Ő, ki már harczait megharczolá,
Avasson fel méltó utódául l

.

40*

TOMPA MIHÁLY

316

Az elv, igazság,
mint az Isten egy
Más tisztelet, más h i t : bálványozás ;
Te vonj s ébreszsz ! te ösztönözz, te feddj !
Hogy kishitűt s botlót nyomodba láss !
Költsd a lelket, ha bűnös nyugta van,
Önitélet gondját vessed belé !
Hogy mint delejtű ingjon nyugtalan,
Mig a kellő irányt fel nem leié.
És azt, nemes haraggal ostorozd:
Ki a szent ügy vesztére esküvék !
Ki tesz gonoszt : nyerjen dijúl gonoszt .
Attól forduljon el föld és az ég!
Csúfolja meg magzatja kire néz.
Ne várja csók hölgyének ajkain,
Legyen álma látásoktól nehéz,
S fusson magától, mint futott Kain !
Egy ezredév, 1 hogy e hon a miénk,
S még most kezdjük szeretni igazán :
Harczos nemzet, csak a kardban hivénk,
Nem i n d u l á n k el a bölcsek szaván ;
Taníts : — mint a faág ha szél zúdult,
Egy törzsökön egymáshoz h a j l a n i !
S hogy a nagy lelkek útja, biztos ú t :
Különb nép lenni, mint a hajdani !
Felszántva, törve, — s ázva eleget.
Kész a föld: s a kalászt megtermené ;
Vesd a magot, nem nézve a s z e l e t !
A kéz mienk, az áldás Istené !

Magas lelked nem bánja : hogy talán
Más köt kévét a magvető h e l y e t t ;
Csak a boldog aratók ajakán
Halljon a mező vidám éneket.
És megjön a víg ének ideje.
Zeng a mező és fája tapsoland ;
Harsogva fut a folyam lefele . . .
Csak légyen egy szent czél felül s alant!
És hit magunkban, hit jövőnk felöl,
Hit, mely mozdít helyökből hegyeket !
S ha a vezér szilárdan jár elől,
S a szent ügyért : áldoz, tűr és feled.
Mert a nagyság tűz: mely fénylik s hevít,
De mely körül szálldos füst és korom ;
Megkáromolja a nép szentéit . . .
Ne félj, ne v á r j ! s nagy lészsz mindenkoron !
És hódító ! ha csáb ellen, s m i d ő n
Hátad megett nehéz zár csikorog :
Egynek talál m i n d e n helyzet s idő,
S meghalsz, de szólsz: „a föld mégis f o r o g ! "
De tisztedben, mit és hogyan mívclj :
Jól tudja nagy lelked, s f o l y t a t j a már !
Még elhagyott, setét még annyi hely . . .
És, annyi eszme megváltásra vár !
Élj : hogy midőn ama kéz megjelcn,
A történet híven író keze :
A maradék i.s emlegesse fenn :
Felőled a mit az feljegyező !
Tompa Mihály*

S ezt irta: Nyolc* százada, de már összegyűjtött költeményeinek
*"*' °
" 187°-iki ki«U.ib.n » azontúl mindenült ú»y tuláljuk. n m i n t
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Gróf Nikó Imre pályája.
ÍDVÉGI gróf Mikó Imre l805 szeptember
4-én született Zabolán, Háromszék
vármegyében anyai nagyszülei gr. Mikes
Zsigmond háromszéki főkirálybíró és Ugrón
J u l i á n n á házánál. Szülei Mikó György és
gr. Mikes Borbála voltak. Édes anyja csak
néhány nappal élte túl Imre f i a , harmadik gyermeke születését, ugyanezen hónap
16-án gyermekágyban meghalt.
A kis Imre gróf Zabolán, Bodokon és
Felsőújváron élte gyermekéveit s ez utóbbi
helyről j á r t be 1813-tól kezdve a nagyenyedi
k o l l é g i u m b a , melynek 1824-ig volt növendéke. T a n u l ó éveiről, sajnos, adataink nincsenek, mert az oláhok nagyenyedi pusztítása a k o l l é g i u m iratait is megsemmisítette.
Az 1820 j ú n i u s 29-én atyja halálával
árvaságra j u t o t t i f j ú t nagyszülei vették
magokhoz, kiknek befolyása alatt enyedi
középiskolai és marosvásárhelyi jogi tanúimányai befejezése és marosvásárhelyi joggyakornokoskodása után közpályára lépett.
1826 deczember 2-án az erdélyi főkormányszékhez tb. jegyzővé nevezték ki, majd 1831
márczius 24-én ugyanott tb. fogalmazó,
1834 j ú l i u s 13-án pedig tb. titkár lett. A
következő év június 2-án a Bécsben székelő
erdélyi udvari kanczelláriához helyeztetett
udvari t i l k á r i minőségben, honnan 1837ben tért vissza Erdélybe, mikor az erdélyi
országgyűlés jelölése alapján ő Felsége főkormányszéki tanácsossá nevezte ki.
Visszatérve hazájába a hivatalos ügyeken kívül főként egyháza ügyeivel foglalkozott. 1838 május 7-én a nagyenyed.
főiskola főgondnokává választja egykori

H

tanítványát s két év múlva (1840) az
erdélyi református egyházkerület bizalma
őt emelte az egyházkerület egyik főgondnoki méltóságára.
Ez időre (1840) esik házassága gr.
Rhédei Máriával, gróf Rhédei Ádám és
gróf Teleki Mária leányával.
Az Erdélyi Múzeum lelkes előharczosai
között nem találjuk Mikó nevét, jóllehet
rnár 1834 óta tagja volt az erdélyi országgyűléseknek, de 1848-ig nem vett tényleges részt a diétákon. De kivette részét
a közművelődés más ágában való tevé-

A Mikes-kastély Zabolán
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kenységből. Ugyanis az országgyűlés 1843 hogy a gyűlés közbizalma őt emelte az eljanuárius 3-án egy öttagú választmányra nöki székbe, a székelyek pedig a „székebízta a Kolozsvári Nemzeti Színház veze- lyek atyja" melléknévvel tisztelték meg.
Az uralkodó változásakor az erdélyi főtését, melynek feje Mikó lett. Választmányi
elnöki tisztét 1875 j ú n i u s 4-ig töltötte be kormányszék ismeretes feliratát ő vitte fel
nagy buzgalommal, odaadással és tetemes az udvarhoz és csak a szabadságharcz leveretése után, 1849 október havában térhetett
anyagi áldozatokkal.
Az 1846. év végén az erdélyi országgyű- vissza hazájába. Itthon, a nemzeti gyászon
lés a betöltendő állásokra jelölteket állított, kívül családi gyász fogadta ; hőn szeretett

mely jelölés alapján a fejedelem Mikót
1847 október 12-^n kincstárnokká nevezte
ki s ugyanekkor v. b. titkos tanácsosi méltósággal ruházta fel. 1848-ban gr. Teleki
József kormányzó távoztakor az erdélyi
főkormányszék vezetésével bízta meg az
udvar s a b. Jósika Sámuel lemondásával megüresedett erdélyi udvari kanczellári méltósággal is megkínálta, melyet
azonban nem fogadott el. Ugyanez év
októberhavábana székelyek agyagfalvi nemzeti gyűlésén mint királyi biztos volt jelen s
a székelyek kö/becsülését és M.kó hazafias
érzületét mi sem jellemzi jobban, mint az,

neje, kivel kilencz évig élt boldog házasságban, 1849 márczius 24-én gyermekágyban meghalt.
Az elnyomatás szomorú éveire esik Mikó
életének legszebb, hazafias tettekben leggazdagabb ideje. Nemzetét kábultságából
fölrázni, a magyarságot az elnémetesítő
törekvésekkel szemben megvédeni : ezt
tűzte ki élte feladatául s e feladatának
hűségesen meg is felelt. Kolozsvári háza
gyűlőhelye lett az erdélyi magyarságnak ,
az ötvenes, hatvanas éveknek minden nemes eszméje, minden nemzeti gondolata
itt született, innen kelt szárnyra.
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A M i k d - k a s l é l y Hidvégen

A Kolozsvári Nemzeti Színházat, m i n t
választmányának elnöke, ő keltette életre,
s ő védte meg a n n a k magyar jellegét
Úrban ellenében. Az Erdélyi Gazdasági
p
gylet újjászületése az ő, illetve a köréje
ömörűlt h a z a f i a k érdeme s ennek ettől
kezdve (1854-től) h a l á l á i g elnöke volt.
Ezt követte 1859-ben legnagyobb alkotása,
kedvencz eszméjének megvalósulása, az
Erdélyi Múzeum megalapítása, melynek érdekében évek során át a n n y i t fáradt, a n n y i t
dolgozott. Ezen kívül ráért tudományos
és irodalmi téren is foglalkozni. Nagybecsü történelmi m u n k á i n a k javarésze ez
években készült, melyekért elismerésül
a M. Tud. Akadémia 1858 deczember
15-én tiszteleti tagjai közé választotta.
Közművelődési és a magyarság emetését czélzó eszméinek propagálására alapította 1856-ban a Kolozsvári Közlöny czímű
' V á r m e g y é k : 1861. II. 6. Bács-Bodrog
l - IV. 30, Marosszék. 1861. VI. 4.
Városok: 1854. XI. 21
Nagybánya. 1869.
.. 26

politikai lapot, melyben
számos czikkel igyekezett előmozdítani a
Nemzeti Színház, Gazdasági Egylet, Erdélyi
Múzeum, stb. ügyeit. A
közélet terén szerzett
érdemei elismeréséül
városok siettek díszp o l g á r u k k á , vármegyék
törvényhatóságuk tagjává, egy letek, kaszinók,
körök tb. tagjukká választani. 1
Az erdélyi főkormányszék visszaállításakor, 1860 deczember
10-én f ő k o r m á n y s z é k i
elnökké Mikó neveztetett ki, de állását,
midőn az országgyűlést az ő tanácsa ellenére Nagyszebenbe h í v t á k össze, nem
foglalta el, hanem az országgyűlés szervezése czéljából összehívott negyven tagú

Mikó-kaslíly MarovÚjvírt
(Fcliíi-U|vír)

1870

'V- H. Hajdú-kcrülc,.
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bizottságban, mint annak kinevezett elnöke,
tiltakozását fejezte ki s meg sem jelent
a szebeni országgyűlésen, azonban mindemellett fáradhatatlanul munkált az Unió
s a király és nemzet kiegyenlítésének kérdésében, de mindig magyar nemzeti törekvések zászlaja alatt.
Az 1865. évi kolozsvári országgyűlésen
mint a magyar párt feje szerepelt s az
ugyanezen évi pesti országgyűlésen mint
Kolozsvár város képviselője jelent meg.
A kiegyezéskor (1867 februárius 20.)
közmunka- és közlekedésügyi miniszter lett,
s ebben az állásában is szívén viselte
Erdély érdekeit. Az ő minisztersége alatt
létesült az erdélyi vasút, mely Erdélyt
szorosabbra fűzte az anyaországhoz. 1870
április 21-én a király saját kérelmére
fölmentette miniszteri állásától s buzgó
szolgálatai elismeréséül a Lipót-rend nagykeresztjével tüntette ki és királyi főpohárnok-mesterré nevezte ki. Ugyancsak minisztersége alatt kapta a török Medzsidjerend első osztályát.
Miniszteri székétől megválva, búcsút
mondott a politikának is, jóllehet az országgyűlésnek tagja volt, nem igen vett részt
azután annak tárgyalásain, visszavonult Kolozsvárra s idejét egyházán kívül, a Kolozsvári Nemzeti Színház, Erdélyi Múzeum és
Magyar Történelmi Társulatnak, melynek
megalakulásától, 1867-től szintén elnöke
volt, szentelte.
Családi élete, a milyen boldogan indult s a milyen hirtelen szomorúra változott : egész végig az öröm és a bánat
váltakozása között folyt le. Felesége emléke és gyermekei gondja egyaránt lekö-

tötték s már-már megbékült helyzetével,
mely azonban gyermekeiben ért veszteségei
miatt mindvégig borongó és súlyos maradt.
Ezek a súlyos csapások nehezültek reá,
fogyasztották életét. 1862-ben meghalt
fia, Ádám 19 éves korában, a Mikó-névnek és családnak utolsó fiúsarjadéka;
1868-ban Mária leánya alig 25 éves korában ; 1874-ben Anna leánya vette fel
az özvegyi fátylat. Családját érte csapások
keserítették életét, melyet 1876 szeptember
16-án Kolozsvárt néhány hónapi betegeskedés után fejezett be. Lehunyta szemét
a nagy férfiú, ki életét hazájának, nemzetének, a magyar tudománynak és művelődésnek szentelte s vele kihalt a hídvégi
gr. Mikó nemzetség férfiága. Haláláról

Mikő Imre »trbalt't

1860. VIII. 23. Fehérmegyei Gazdasági Egylcf. 1860. IX. 29. Külső-Szolnokmegyei Gazdaságiéi Lovas-Eßy860. XI. 11. Brassai Magyar Társalgó. 1861. III. 20. Székelyudvarhelyi Kaszinó. 1862. VII. 30. Asociatiunea Transilvana penfru literatura romána si cultura poporului romanu. 1862. XI. 9, Aradi Kaszinó.
863. I. 4. Kolozsvári Polgári Társalkodó. 1863. IV. 23. Deési Társalkodási Egyesület 1867 V 20
agyar Mérnök Egylet. 1869. l. 28. Pesti Szegény Gyermekkórház Egylet. 1875. XII. 29. Sekély
Művelődési és Közgazdasági Egylet.
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leányán kívül az Erdélyi Múzeum-Egylet,
erdélyi református egyházkerület, Erdélyi
Gazdasági Egylet és Kolozsvár sz. kir.
város adtak ki gyászjelentést és az egész
nemzet igaz részvéte kísérte szeptember
19-én, utolsó útjára a kolozsvári temetődomb tetején levő családi sírboltba. Az
erdélyi református egyházkerület, a sepsiszentgyörgyi református kollégium, a M.
Tud. Akadémia és a Magyar Történelmi
Társulat kegyeletes ünnepélyeken áldoztak
emlékének.

Az Erdélyi Múzeum-Egylet 1889 június
10-én mellszobrot állított neki az általa
ajándékozott parkban ; a sepsiszentgyörgyi
református kollégium 1905 szeptember
4-én születésének százados évfordulóján
emléktáblával jelölte meg zabolai szülőházát ; az Erdélyi Múzeum-Egylet pedig
ugyanez alkalommal, 1905 november 5-én
szép ünnepély keretében emlékezett meg
nagy alapítójáról.
Dr. Ferenczi Miklós

Gróf Mikó Imre jelentősége.
A függetlenségi harczmatematikai pontos- tisztes fogságából szabadulva, Kolozsvárra
/ \ sággal felezi múlt századunk folyását- haza ér. Az országos gyászban megdöbAz 1790-es évek nevezetes reformtörekvébenve ismerte meg saját veszteségeit és
seit Ausztria annál könnyebben elföldel- egyéni veszteségeit siratva, nemzeti erőnk
letté, mert a Szentszövetség koronás urai is letörését, politikánk bukását, legjobbjaink
segítettek földet lapátolni, mert a nemzet sanyargatását kellett éreznie. Élete és
nagy egésze még éretlen volt a demokra- közéleti pályája delén találják ezek a
tikus átalakulásra. Az 1825-iki reform csapások; egyaránt alkalmasok arra, hogy
azonban már nem volt ily könnyen élné- szívét szétzúzzák és reményeit elsorvaszmitható. Az egyes diéták törvényeiben, szák, de arra is, hogy gondolkodóba ejtvégül az 1848-iki törvényekben diadal- sék őt, az erdélyi kormányszéknek volt
maskodó szellemet már csak úgy lehetett kincstárnokát és a székelyek atyját,
elhallgattatni, hogy a nemzetet forradalomba
E szomorú esztendők rajzához a jelkergették és idegen fegyverekkel verték lemző és hiteles adatok nagy gazdagságban
le. Világos után mély gyász borult a nem- állanak rendelkezésünkre, de szerencsére
zetre s újra el lehetett mondani a régi a kétségbeesésig vivő útra nem tévedtünk,
krónikás szavait, hogy.- Magyarországon
nem tévedt Mikó sem. Keleti fajunk diminden lant és koboz elnémult. Ausztria csóségére megmaradtunk nemzetül, Mikót
tehát győzött és győzelmét emberieden
is fentartotta székely vére és erős vallámegíorlással bélyegezte meg. Újra idéz- sossága. Egyike volt azoknak, kik a nemhettük egy régi prédikátor szavait: Olyan zetet elborító gyász idején elmélkedni
időket élünk, hogy az élők megirigyelik kezdtek, munkára gondoltak és megmaa holtakat.
radásunk érdekében önzetlen apostolosA fájdalomnak és gyásznak, a szén- kodásra adták fejőket. Hite szerint írja
védésnek és siralomnak áradata olyan Kazinczy Gáborhoz, hogy a nemzetek sorsötéten borítá el az országot, hogy e képre sát felsőbb hatalom intézi, mely a jót és
már csak a népmese fekete városát lehet igazat el nem hagyja; meggyőződéssel
emlékezetbe idézni. A fekete bakacsin hirdeti, hogy míg multunkból semmi haalatt azonban csodálatos élet támad ; millió talom sem tudhat ki s míg jelenünk a
lelkiismeret kezd megmozdulni, millió fej m i é n k : van jövőnk is; e jövő zálogát a
kezd gondolkozni, millió elhatározás kap nemzetnek abban a két értékes réte'gében
erőre és millió apró láng gyűl ki a haza- találja meg, mely földjét és irodalmát
fiák szívében. Halálból így lesz föltámadás műveli. Ezekben az emlékezetes sorokban
és mire a XIX. század második fele lepereg, benne van mindaz, a mi Mikót 1850 után
Magyarország káprázatos fénynyel üli meg közéleti munkájában irányította: hite a
európai hatalmának ezeresztendős ünnepét, jó diadalában, nemzeti öntudata és jövendő
Gróf Mikó is fekete várost talál, mikor munkásságának czélja: erősíteni a társa-
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dalmat, anyagi és szellemi hatalommá
tenni annak azt a két rétegét, melyre
nemzetünk jövőjét bízvást építhetjük.
Ezek a gondolatok az új korszak Nikéját jellemzik, egyben eltemetik a guberniális Erdély fiatal Kegyelmes Urát, ki
őseinek palotás házából a szokás és divat
szerint hazája és királyi háza szolgálatába
áll. Mikó hamarosan fényes pályát fut
meg, gyorsan emelkedik, fiatalon lesz
kincstartóvá és belső titkos tanácsossá.
Méltósága és szerepe Erdély diplomatájául jelölik ki, de csalódva látja, hogy az
udvar, melyet hűségesen szolgált, hazáját
és őt egyaránt mellőzi ; amarra pusztulást
vitt, őt magát őrizet alá veti. Ezzel a csalódással tér haza Kolozsvárra s a merre
megy, a hova ér, mindenütt a pusztulás
romjait és a romlás áldozatait látja. Mikor
hazakerült, árva gyermekeit anyjuk sírján,
árva nemzetét hazája omladékain találta.
Az a fekete bakacsin, mely gyászba vonta
a fegyverletétel után az országot, Mikó
pályáját is derékban szakasztottá meg s
teljesen átalakította Mikót is.
S minő varázslat játszik a nemzetekkel ? Alig múlik el tíz esztendő, Kolozsvár, a fekete város, három színű zászlók
díszében áll, utczáit vidám, ünneplő és
zajos mámorban ölelkező nép járja és
minden Mikóí élteti! A nemzet csodálatos

Az Erdélyi Múzeum első otthona

ereje hozta meg e változást, mikor Mikó
Imrében az Erdélyi Múzeumai s abban
saját föltámadását ünnepelte. Ez a mámoros ünnep hirdette, hogy a szörnyű csapások súlya alatt megaczélosodott nemzet
megérett a társadalmi, művelődési és
politikai szabadságra, hogy a Múzeumban
szebb jövőnek zálogát kell látni és ünnepelni. Az Erdélyi Múzeum megalkotása
nemzeti kötelesség volt, alakuló közgyűlése nemzeti ünnep : a tranqullla potestas
diadala, Mikó életének legérdekesebb és
legmaradandóbb öröksége.
Ez az Emlékkönyv megtanít arra, hogy
Erdélyben a Múzeum gondolata hogyan
alakult s a felállítására irányuló törekvések mennyi küzdelemmel jártak. Múzeumunk történetének minden sora, gyűjteményeink fejlődésének minden eseménye,
munkásságunknak minden eredménye Mikót jellemzi, mindenik egy-egy darab
terméskő, mely Mikó szobrát hordja. A
Múzeum maga, úgy, a mint van, történetével, mai állapotában, embereivel közművelődési és tudományos hatásában,
gyűjteményeivel és kiadványaival állandó
és folyton gyarapodó m o n u m e n t u m a Mikó
dicsőségének és a sors szeszélyéből hirdetője nevének és örököse szellemének.
Mikót kortársai, noha közéleti működésének minden részletét ismerték, mindig
és állandóan, mint a Múzeum alapítóját
tisztelték és ünnepelték. Az utódok is
így hagyták ránk emlékét s mi magunk
is így szállítjuk át alakját a késő nemzedékekre. Ebben a hagyományban is történelmi igazság él s mintegy epikus jelzővé alakul, állandó és díszesítő jelzővé,
milyenné a monda szokta tömöríteni a
hősök és félistenek tetteit. A Múzeumot
alapító Mikó méltó erre a kitüntető emlékezésre, bár ez egyoldalú, mert Mikó
nemcsak a múzeumi törekvések zászlóvivője volt, hanem Erdély társadalmi, gaz-
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dasági, közművelődési és politikai átala- hogy életrajza írója is hódolni fog a megkuiasanak vezető szelleme is. S mégis, szentelő hagyománynak. Mert sajátságos,
van ebben az egyoldalúságban igazság is : hogy a történetíró ritkán szabadulhat hőse
az idők igazsága, a közvélemény ítélete. vagy vizsgált eseménye megítélésében a haAz Erdélyi Múzeum száz esztendőt gyománytól s annak megszentelő erejétől.
meghaladó időnek volt programja és ám- Az idő távlatának is meg van az a sajábicziója. Legerősebben az erdélyi 1841tos tulajdonsága, hogy színt és megvilá43-iki országgyűlésen követelték, legha- gítást, fényt és árnyat, kiváló és elmosótalmasabban Kemény József gróf halála dó részleteket bizonyos tónusba von, de
után. A Múzeum megalkotása nemzeti nincs az a távlat, mely az alakot, annak
kötelességgé lett s megalapítása a szebb körvonalait és tömegét elmoshatná vagy
jövő pirkadására esett, arra az időre, megváltoztathatná. A távolság leghamamikor az önkényuralom keze elzsibbadt rabb az utazót ejti csalódásba, de mindig
és megfáradt a láncz szorításában. Min- csak a részletek körül vannak ilyen távden összefolyt tehátre fogalomban, mi a lati tévedések. A történetírót is érheti
kor követeléseit, reményeit, áldozatait és csalódás, de az alak nagy vonalaiban
vágyait hevítette, táplálta és munkába mindenkor állandó. Kutatás és elmélkedés,
állította. Minden reménység összeolvadt adatok és következtetés, ismeretek és vizsabban, ki e vágyak és törekvések élére gálódás segélyével biztosíthatja magát
állott s a Múzeumot megalkotta, kinek meglepetés és csalódás ellen. S mégis,
egyéb munkája is részint a Múzeummal mikor adatait összeválogatja, rendezi, megfüggött össze, részint a Múzeumért folyt állapítja és összefoglalja, éreznie kell, hogy
tovább. Nem természetes-e, hogy fölfo- a közvéleménynek és hagyománynak igaza
gása szerint és hálája jeléül, sőt megkü- volt, mikor Mikót a Múzeumhoz kapcsolta
lönböztető jegyül is a kor egyedül ezt az s az alapító dicsőségét az intézmény nagyságával méri.
epikai jelzőt találta Mikóhoz méltónak.
Ebben a nagy vonásokkal formált alakA hagyomány így szokott eljárni s már
az is megtisztelő, hogy Mikót a hagyo- ban látja Mikót a közvélemény, a f}agyomány vette dédelgető karjára. Pedig még mony és a történetíró, de ezen az alakon
mind nincs messze a kor, mely őt mun- még igen sok finom és értékes részlet is
kában látta s még közöttünk vannak, a helyet találhat, a melyet életírója fog legkik munkájában segítették vagy legalább alkalmasabban elhelyezni. Nemes szíve,
is gyönyörködtek abban. Még a közvetlen önzetlen és hitben gazdag lelke, igazsáemlékezés is tudja Mikónak sokféle mun- gos elméje és fáradatlan szelleme Erdélykáját, még az arról szóló történelmi ada- nek legújabbkori történetében nagy és
tok s az időtől be nem hordott nyomok eredményes munkásságra edzik és képeis beszédesek; mindhiába. Mikó, mint a sítik. A mohácsi veszedelem után Erdély
Múzeum alapítója él és száll át az idők és Magyarország között a politikai' kaptávolában nemzedékről nemzedékre. Ez a csolat megszakadt: a világosi katasztrófa
csodálatos biztosság elriasztja ma még után Míkó munkássága által a kapcsolat
az életrajzírót is, noha már itt volna az helyreállt. Annál szorosabb és maradandóbb
ideje, hogy a még menthető emlékezése- unióba, mert nemcsak politikai, hanem
ket, még használható forrásokat kimerítse! nemzeti és közműveltségi unióra léptek.
Az Unió a történelmi kényszerűségnek
Azonban aligha nem az lesz a vége,
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magát megismétlődő eseménye volt. Azonban az 1843-iki uniót a forradalom elsöpörte. Mivel a Kárpátok-övezte két medencze magyarsága szükség szerint egymásra volt utalva, ezeréves történetünk
f o l y a m á n ezt a szövetséget ismételten
megkötötte. Ámde sajátságos végzet rabjai voltunk, hogy e kötéseket az idők
forgása ismételten szétszakasztotta. Az a
természetes és történeti tény, hogy őseink
e két hazát egyszerre szállottak meg és
foglalták el öröklött és örökös hazául,
Árpádkori nagy k i r á l y a i n k alatt az egységes
magyar királyságban valósult meg. Ezt az
egységes államot, melynek alapja a hegemon
magyar faj politikai érettsége, fejlett katonai erényei és műveltsége volt, később
bel- és külpolitikai események, hatalmi és
vallási kérdések s a fönmaradás ösztöne
több ízben megbontották és összefonták,
de állandóvá tenni nem tudták. Az 1844-iki
uniót is így sodorta el a forradalom, de
így valósította meg a közös elnyomatás
f á j d a l m a s megszentelte a fájdalom könnye.

Állandóvá azonban Mikó tette, mikor az
elnyomatás éveiben a nemzeti történet
emlékei, a hazai föld megismerése, a magyar szellem alkotásai és a jövendő reménysíge számára Múzeumot a l a p í t o t t ; mikor
gazdasági és társadalmi életünk közösségét föltámasztotta, művelődési és i r o d a l m i
ösztönünket életre keltette, végül a kiegyezés idején Erdélyt s az 1844-iki uniót
képviselte. Politikai szerepe egyenes folytatása annak a közéleti tevékenységnek,
a melyért őt Perlaky László, majd Tompa
Erdély Széchenyijének nevezte. Politikai
sikerei a Múzeum-alapításban összpontosult társadalmi tevékenységéből sarjadtak.
Erdélynek 1850 után sok kiváló fia és politikusa volt, de Mikó kinőtt Erdélyből, mivel az egész magyarság számára élt és
dolgozott. Magyarországon Erdély n e l Vtartója s Erdélyben a magyar politika kapcsa volt.
Erdély utolsó diplomatája Mikó Imre,
az Erdélyi Múzeum alapítója.
Erdélyi Pál

,

Zárőszó.
Közel negyedfél évtizede, 1909. március 21-én a múzeumi tevékenység
és az egyesületi élet ünnepi szemléjére készülve, az Erdélyi Múzeum-Egyesület
otvenegyedik közgyűlése elhatározta az egyesület félszázados működésének megünneplését. A közgyűlés jegyzőkönyvének erre vonatkozó része (7. pont) így hangzik:
»Dr. Schilling Lajos főtitkár előterjesztést tesz az egyesület 50 évi fennállásának megünnepléséről s bejelenti, hogy a választmány már foglalkozott az unnép tervével, amelynek egyik — külső — részének megvalósíthatása még jövendő
körülményektől függ, de egyes pontjait véglegesen megállapította. Ezek között a
nevezetesebbek a) gróf Mikó Imre m u n k á i első kötetének már óz ünnepély idejére leendő közrebocsátása, b) Díszes kiállítású emlékalbum, amely ismertetni
fogja az egyesület és gyűjteményei történetét, cikkeket közöl a múzeum alapítóiról, munkásairól és életben levő munkásaitól. Tartalmazni fogja a jubiláris unnép lefolyását is s így csak az ünnepély után jelenhet meg. c) Az ünnepélyre
megjelenő közönség részére rövid népszerű ismertető füzet a Múzeum-Egyesület
múltjáról jelen föladatáról és törekvéseiről.
A közgyűlés az egyesület 50 éves fennállása megünneplését elhatározza, a választmány eddigi intézkedéseit jóváhagyó tudomásul veszi s az
ünnepély további előkészítésével a választmányt bízza meg/ '
E h a t á r o z a t értelmében a választmány hozzá is fogott egyrészt az ünnepség, másrészt a k i a d a n d ó m u n k á k előkészítéséhez. Gróf Nikó Imre levelezésének
minél teljesebb kiadása érdekében kiadványaiban és hírlapi úton is országos felhívást bocsátott k ö z r e ; az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltárában levő Mikó-levelezés átnézését, k i v á l o g a t á s á t és nyomtatásra való előkészítését dr. Veress Endre,
a levéltár a k k o r i őre meg is kezdte, az anyag jórészét le is másoltatta. Az előkészítés m u n k á j a azonban az első világháborúig e l n y ú l t , a k k o r pedig már mind
a lelki, mind az anyagi tényezők megakadályozták a terv e részének valóra válását.
A kiadványokra vonatkozólag a közgyűlés h a t á r o z a t á n a k csak egyik pontját, az
Egyesület m ú l t j a és jelene kérdésének megírását fejezte be Kefémen Lajos az ünnepség évében úgy, hogy a kiadvány még akkor megjelenhetett. 2
A h a r m a d i k k i a d v á n y n a k , a .díszes kiállítású emlékalbum*-nak gondja az
Eűyesületnek 1909-ben választott új főtitkárát, dr. Erdélyi Pált (1864-1936), az
egyetemi és m ú z e u m i könyvtár akkori igazgatóját terhelte. Csak az ünnepi év
(1909) elején, tehát elég későn vetődött fel az e m l é k k ö n y v szerkesztésének gondolata. A m i n t a közölt jegyzőkönyvi kivonatból l á t h a t j u k és az EME akkori titkára, Kelemen Lajos szíves szóbeli közléséből tudjuk, az Emlékkönyvben a követ1

Az EME

Évk5ny»e a« 1909. évre (Sxerk. Schilling Lajos fííitkár). Kolozsvár, 1910

» Á t Erdélyi Múztum-EgytuBItt

múltja ét /*/«/«. Kolozsvár, 1909. «l 1.
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kező fejezetek megírását tervezték: I. Az EME és a Múzeum (Az EME története, jelene betöltött és jövend* feladatai). II. A z EME régi emberei (Az alapítók
kiemel edobb reg, tagok, tisztviselők). III. Mikó Imre é, a Mikók (A Mikó-család
törtenete gróf M.kó Imre életrajza, munkássága és méltatása). IV. Az Erdélyi
Nemzeti Múzeum tárainak története és ismertetése. V Az EME nedv .»kn
lyának története. VI. Az évfordulói ünnepség leírása.
*"
Mint ebből a tervezetből is látszik, ez az Emlékkönyv az EME. történetének nagyarányú összefoglalása, az Egyesület félszázadáig végzett m u n k a szeme e és - , ő f e l a d a t o k k|J I B I Ő J e ,
^
i
•»
volna
t nagyon fontos része, a Múzeum tárainak ez az Egyesület tudományos szerveinek a szakosztályoknak története sohasem készült el. A s z a k o s z t á l y o k közül csak
a Bölcsészet-, Nyelv- és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Szakosztály történetét írta mefl
Stprődl János, református kollégiumi tanár, a szakosztály akkori titkára Ma
Seprőd! halála után ezt sem t u d j u k , hol van. Mikor aztán az Eg y e 8 ül e t vezetői
látták hogy a. Emlékkönyv megjelenése a IV. é, V. fejezet el nem készülése
miatt késik, elhatározták, hogy e m ű v e t „ k é t f e j e z e t n é l k u l od
"^^
határozást azonban
*

n e Z e

már abban az időben kellett volna végrehajt ni lik őr a
kü
* d e ' m é < ^. A v e z e ő k
k ú l ö n e n' a
hób
™ gondjaival, ekkor

Ilyen befejezetlenül érte a m u n k á t a szerencsétlen kimenetelű világhábo^ge. A román megszállók 1919. m á j u s 12 én a kolozsvári I Ferenc József tű»«anyegyetem birtokba vételekor átvették az egyetemi k ö n y v t á r a t i,. Vele együtt
hatalmukba k e r ü l t az Erdélyi Nemzeti M ú z e u m k ö n y v t á r a é, oz Egyesület kiadínyamak teljes anyaga is, mert az utóbbi i d ő b e n a z i g a 2 g 4 t ó E r d é | y i p á j m i n t
« e g y e s ü l e t főtitkár« a k i a d v á n y o k szétküldését, i l l e t ő l e g '«, k i a d v á n y - r a k t á r i
anyag gondozását is magára v á l l a l t a .
A

megszállás első
em

ékkÖnyV

éveiben az Egyesület m i n d e n f é l e m u n k á j a teljesen
be fe
x

SÄÄ /*,
'
Jeze'sé^' " k i °dá»nál fontosabb, életbevágóbb
létkérdések f o g l a l t á k le a vezetőség f.gyelmet. A m u n k a b e f e j e z é s é t é, ^^
megszállók a m ú g y is m e g a k a d á l y o z t á k v o l n a . Aze r d é | y i , u d o m t t s é i e ( b e n é
az Egyesületben addig vezető-szerepet j á t s z ó e f i y e l e n i i ( a n - r o k m j n d e n i k e , t
brdelyt. Ai Egyesület közvetlen vezetői k ö z ü l csak a t i t k á r Ki
f •
itt és állta a harcot addig, a m í g m i n t most már román egyetem"
vbelő ezi tehette. Az ő és az u t á n a jövő t i t k á r , dr. Kántor Lai0
A
tette meg az itt most olyan megkésve k ö z r e a d o t t E m l é k k ö n y v ad!^
it. A i egyetemi könyvtár könyvkötészete n é h a i v e z e t ő j é n e k ß0/!8 * • C " u l t ÍVC "
segítségével s i k e r ü l t az íveket az egyetemi k ö n y v l á r helységéből ve "r"
p /ű/ ' nak
E8yesü
létnek gr. Wass O t t i l i á t ó l örökölt p a l o t á j a e g y i k kis s z o b á j á b a át.i lí! "
'
* •
,
'..
i i i o n i és meüőruni addig, míg a viszonyok v á r v a - v á r t m e g v á l t o z á s a majd l e h e t ő v é tes*i n kiad
vány megjelentetését. I t ^ , ebben a s z o b á c s k á b a n v á r t á k ezek az ívek, hogy kön Tvé
kötetté á l l j a n a k össze. A néhány m á z s á n y i p a p í r a n y a g á t s z á l l í t á s a o l y a n slet.éflfli
tőrtént, a hely olyan szoros, az Egyesület olyan szegény volt! hogy nem t u d t a k kel-
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lő gondot fordítani az ívek megvédésére. Ezért van az, hogy e kiadványban sok
a foltos, portól évődötf, vagy másként megrongálódott levél.
A román megszállás végével az Egyesület központi választmánya elhatározta, hogy a megszállás éveit hasonló helyzetben átvészelt Ú j f a l v i Sándor emlékirataival együtt a félszázados Emlékkönyvet is megjelenteti. A választmány Kelemen Lajos, múzeumi és levéltári főigazgató úrral együtt e sorok íróját bízta
meg a k i a d v á n y gondozásával. Mikor számbavettük a meglévő anyagot, kiderült,
hogy e m u n k á n a k száz példányban, fényezett kréfepapiron készített, f i n o m a b b
lenyomatából a h e t e d i k ív hiányzik. Minthogy az a betűtípus, amellyel e kiadvány ezelőtt harminc évvel nyomódott, egy régebbi, használatból ma már kiment
Wölmer garmond betüfajta volt, az elveszett ívet meg csak ebből lehetett pótolni,
Kolozsvár j ó n é h á n y nyomdájával való tárgyalás után csak a Szent Bonaventura
nyomda tudta e l v á l l a l n i az E m l é k k ö n y v befejező m u n k á l a t a i n a k elvégzését. Természetesen a papirkorlátozások e nehéz idején szó sem lehetett u g y a n a n n a k a pspiranyagnak beszerzéséről, amelyre az Emlékkönyv f i n o m a b b kiadása nyomult.
Ezzel és még nagyon sok más dologgal meg kellett a l k u d n u n k azért, hogy az Eml é k k ö n y v végre napvilágot lásson.
Ami a kötet hiányzó fejezeteinek pótlását illeti, erre most nem lehetett
vállalkozni. Kü'önben is ma az Egyesület életének nyolcvannegyedik évében az
ötvenedik esztendei állapotról írni, kissé furcsa és felesleges dolog is A hiány pótlására a m ú g y is éppen a román megszállás nehéz éveiben megért háromnegyedszázados évforduló a l k a l m á v a l a szakosztályok történetének megírása revén megtörtént az egyik nagyon fontos lépés. A tárak egészen rövid ismertetem megtalálh.tó Kelemen Lajosnak már elcbb idézett kis terjede mű jubileum, °»«*<>«'«l a l á s á b a n . A k ö n y v t á r r ó l legutóbb dr. György Lajos,* a levéltár törtenetéről pedig
dr.Jakö Zsigmond* r a j z o l t legalább nagy vonásokban kepét. A tarák törtenetének megÍratása az Egyesületnek «utáni halaszthatatlan múzeum, e .d.i..
Mn, hnov az ElMEelkésett izenetként és így bocsa]f,a ú t j á r a ezt a nem mindenE m l é k k ö n y v e « , ezt a történelmi művet, amelynek magának is külön története
napi E m l é k k ö n y v e . ,
g,ze P lő S ített, eléktelenedett, más pame
Zarpótrieve e^ek szépség JbáH, mint szakozott, régi zászlón a foltokat és
fő
nyok Nehé,idők kemény harcaira emlékeztetnek ezek is. S bár kétségtelen,
,áb5l sokat vesztett e könyv, de így ahogy van ,dő meg
száz évesfordulóig betöltendő történelmi jelentőségű feladatok é
Kolozsvár, 1942. március havában

címűn
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13. I. 8. jegyzete 1. hasábjának alulról a 2- sorában elajánló h. ajánlotta.
15. 1. 2. hasábjának 11. sorában tartotta h. tartotta.
22. 1. 25. jegyzetének második mondata a 24. jegyzethez tartozik.
25. 1. 27. jegyzetében Barta h. Bárra.
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1. hasábjának 20. sorában kérsét h. *e«?9í.

" 48. 1. J. hasábjának 18. sorában a tötnegitélete h. o tömeg ítélet«,
50. 1. i. hasábjának 7. sorában azersődés h. szerződés.

Az

60. l
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2. hasábjának 22. sorában megbívó/a h. megnyitója.

kiadvány utolsóelőtti lapján lévő kolofon utolsó aorában ápriliséban h.
"Prlilsában olvasandó.

képek jegyzékéből a következő külön betett mellékletek fe'sorolásn maradt ki;
«tán
orazággyű.
. Mikó Imra képe.. - A 16.. és 17.. lap kczöít Át 1841-lkl
- erdélyi
ery
r a g y .
és megnyitása Kolozsvárt. — A 32. és 33- l. között Medgyes Lajos Az Erdélyi Múzeum ki'o ünnepén című versének hasonmása. — A 36. és 37. lap között az alakftá
közgyűlés
neghivójanak és egy Belépt! /egynek hasonmása.
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