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Buczy Emilt életében is, halála után is nagyon szűk körben 
ismerték s méltányolták. Pedig ő irodalmunk azon korában, 
hol nemcsak a tehetségre, de a lelkesedő buzgalomra is szükség 
volt, mindvégig ereje egész nagyságával munkálkodott a kor 
nagy eszméinek terjesztésén.

Érdemei, melyeket ez alkalommal ismertetünk s méltányo
lunk, ma már igazabban ismertetésre szorulnak, de vele egyszers
mind méltánylásunkat is követelik. Munkálkodása különösen 
három irányba terjed ki: írt aesthetikai dolgozatokat, költemé
nyeket s fordította Platót. Egyikben sem emelkedett oda, hogy 
munkálkodása korszakalkotó lett légyen, de nyomokat hagyott 
maga után úgyis mint aesthetikus, úgyis mint költő. Ha minden 
mást igen, de az irodalomtörténeti becset nem lehet megvonni 
működésétől, melynek javarésze irodalmunk egyik érdekes kérdé
séhez az Erdélyi Muzeum megalapításához fűződik. A  követke
zőkben képét igyekszünk adni munkás életének, méltányolni 
fogjuk érdemeit s követelni azt a helyet jeleseinek panteonjá
ban, melyet kiérdemelt.

„ . . . A  valódi költői tehetségnek bizonyos illata van, a 
mely a legsímább, legcorrectebb dilletantismusból is hiányzik...í£ 
(Gottschall.)

S ez épen a megmagyarázhatlan valami, mely a kedélyben 
édes viszhangra talál, vonzott engem ejelesünk kevésbbé ismert 
alakjához. Nem volt fenszárnyaló, magasra törő költő, de ke
délye költői, érzelmei nemesek, lelkivilága eszményi, szóval — 
mint mondani szokták, — „költői kedély,w ki az ihlet percében 
maradandót is tud alkotni!

Kora fiatalságától fogva vonzódott a költészethez és a 
múzsa nem volt hozzá hűtlen mindvégig. — Nem mondhatjuk

I.
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azonban, hogy túl termékeny lett volna, költeményei közűi 
keveset ismerünk, mert kevé9 maradt fenn, de a többi, melyeket 
írhatott és melyeknek létezéséről biztos adataink vannak, el
kallódott, elveszett. — De ez a kevés is a mi fenmaradt, — 
részint nyomtatásban, részint kéziratban, — valódi költői tehet
ség, eredeti Ízlés és finom eszményi érzelmek és gondolkozás
módnak nyomai viselik magukon. — Születése egybeesik irodal
munk legérdekesebb korával. — Egy évtizeddel azután, hogy 
Bessenyei György halálos dermedtségéből fölrázta nemzetünket, 
1782. máj. 16-án született1) Erdélyország akkori központjában 
Kolozsvártt. Már ifjú korában többször adta jelét nagy tehetsé
gének, tanuló-társai közűi kivált, mind szorgalom, mind éles Ítélő 
tehetségére nézve. Nemes erdélyi szülők fia,2) kik azonban mint 
oly sokan Erdélyben, a pártvillongások ezen gyúpontjában, 
tönkrementek volt az elveik mellett folytatott küzdelemben. Az 
ifjú Emila) Kolozsvártt a piarista gymnasiumba került, ott kez
dette és ott végezte tanulmányait.

Kolozsvár ez időtájt körülvéve oláh elemektől, befolyásolva 
II. József germanisáló törekvései által, mint erős szikla állott a 
zúgó-zajongó tengernek közepette, dacolva vészszel, hullámmal, 
zivatarral egyaránt. -  S hogy e harcban ki nem állott, az a 
felébredt nemzeti szellemnek, a középosztály szívós magyar érzel
mének s magyaros aristokratiájának tudható be érdemül. — Az 
általános magyarság dacára nem lehet csodálkozni, ha itt-ott 
germanisáló törekvések utat találnak: br. Apor Péter szerint 
már III . Károly idejében behatolt ugyan az európai felvilágo
sodás szelleme Erdély társadalmába; mindinkább nagyobb ural
kodó szellemre kezd vergődni a n  áj m ó d i :  a régi jó erdélyi 
szokások, erkölcsök, kezdettek veszíteni a maguk szigorúságok
ból, beköszöntött „a megpompásult, megváltozott és elkényesedett 
száz,“ — mint azt Bőd Péter jellemzi. — De eme germanisáló 
törekvések ellenében országszerte felkelt ellenhatás Erdélyben 
is megindult és —  mint Kazinczy Gábor mondja — „kinek 
bölcsődala a lelkesedett nemzet örömkiáltása volt: „Moriamur!“

!) A születési évére vonatkozó feljegyzések teljes ősszhangzásban 1784-ben 
állapodnak meg, még önéletrajzi levele is, melyet Toldyhoz 1827-ben írt. —  
Pesty Frigyes „A világtörténelem Napjai* *1 c. müvében 1782-re teszi, hivatkozva 
Ompolyira, ki a kolozsvári kereszteltek anyakönyvéből írta ki ez évet. Az utána 
megjelent Moenich-Vutkovich „Magyar írók névtárában“ ezen évet fogadták el.

*) L. Nagy Iván : Magyarország családai 247, 276. 1. 
s) Gyermekkoráról s családjáról semmiféle adattal nem rendelkeztem. —  

Mindössze annyit tudhattam meg Döbrentei egy leveléből, hogy volt egy leány- 
testvére is. Egy 1773-ban tartott halotti beszédből érdekes combinátiókat lehetné 
szőni. —  Ugyanis br. Bánfy felett bizonyos Buczi István latin verses búcsúz
tatót írt. Rokona volt-e ez a református Buczi katholikus hősünknek, nem 
tudni.
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annak halálos .ágya körül egy háborgó tenger viharzott fel s 
lehalkult nyomtalanul.“ Ez a viharzó tenger: a felébredt nemzeti 
érzés. Mindamellett a különböző csatornákon beszivárgott elnérae- 
tesedés itt ott még felütötte fejét. — Jellemző erre vonatkozólag 
a „Magyar Kurira idevonatkozó híre, mely szerint Kolozsvártt 
1790-ben egy nyilvános bál végén, midőn ki-ki haza készült, 
betoppantak valami álarcos emberek, táncolni kezdettek a sétáló 
sokaság között s hamarjában leszedegették a n é me t  fejkötőket 
azok fejéről, a kik azokat viselték s taposni kezdvén, rajta 
triumphális táncokat jártak. -  „Remélhető — jegyzi meg Szacs- 
vay — hogy a nagyon német viseletre fajult kolozsvári nebelgő 
fejérnépség, ezen keményecske, de igen a maga idejében adott 
orvosság által ki fog gyógyulni r é g i  n y a v a l y á j á b ó  1.“ S 
ki is gyógyult! A  város ismét régi magyaros érzelmeivel dicse
kedhetett, Kazinczy ott jártakor elragadtatva kiált fel, a város 
magyarságán örvendve; „Te nem romiál meg úgy mint mi, s 
színed jobb !“

A  város e magyaros érzelmét — bár tagadhatlan befolyás
sal volt hősünkre, — mégis nagyban ellensúlyozta, az iskola falai 
között elsajátított deákos műveltség. Itt ébredezett szunnyadó 
költői ere s míg a város magyarsága a raagábazárkozott ifjúra 
nem volt hatással, költői hajlamait az ókori remekek ébresztik 
fel. — Maga az iskolai élet jó szolgálatot tett arra, hogy a 
cla8sikai versnemek iránt előszeretetet ébreszszen fel benne, mert 
mint Kölcsey mondja Csokonairól írt bírálatában: „a mód, 
melylyel iskoláinkban a poesist tanítják, nem az aesthetikusok 
módja, de kulcs a deák litteraturára s főkép a m e t r i k á k  
ismeretére; azonban mégis elégséges, hogy a netalán még szuny- 
nyadó poétái geniust fölébressze s római példák szerint vezesse.“ 
—  Buczy Emillel csakugyan úgy történt. — Nincsenek biztos 
adataim, hogy már deák korában megkísértette volna a verselést, 
de az a könnyedség, melylyel csekélylyel azután, hogy az iskola 
falai közűi kilépett, a nyelvvel elbír bánni, arra enged következ
tetni, hogy az iskola nemcsak képzelmét kelté fel, s nemcsak 
csirát vetett el nemesbült keblébe, de a., költészettel tényleg 
titokban már e korban foglalkozott. — Önéletrajzi levelében, 
melyet Toldyhoz 1827-ben írt,*) maga említi, hogy tanára pater 
E t r i s  S á n d o r  magyar dolgozatait is kedvelte s őt az e fajta 
munkákra lelkesítette. — Milyen neműek lehettek ezek, csak 
sejthetjük. — Miket a papnak bemutatott, alig lehettek versek, 
s ha igen, nagyban elütök későbbi dolgozataitól, de már ezek is 
styljére és technikájára kétségkívül nagy befolyást gyakorolhattak. l

l) Ez alkalommal fejezem ki kőszönetemet J a k a b  Elek úrnak, ki kuta
tásomban e levelek s több érdekes iratok rendelkezésem alá bocsátása által oly 
lekötelező szívességgel támogatott.
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A magyar irodalomban e kor volt épen az újjászületés 
kora. — 1772 azon év, mikor a százados csendből ismét magyar 
szó tőrt fel s e magyar szó visszhangra kelt a hazában. — Bár 
a deákos műveltség ijesztő mérvekben terjedt tova, elnyeléssel 
fenyegetve a nemzeti culturát; mindamellett elvétve egy-egy 
tanári kathedrán, papiakban vagy nemesi kastélyban — mint 
Beöthy Zsolt mondja — csak akadt olyan is, ki nem nézhette 
jó szemmel s könnyű szívvel a dolgok folyását.“ — Ezek keblé
ben megrezdült valami, azon ébresztő, jótékony érzetből, melyet 
a rokon- és társeszmék feltűnése kelt a szívekben. — S míg 
Bécsben megalakult a testőrök között a nyelvművelő társaság, 
addig itthonn a hazában Péczeli József, Ányos Pál buzgólkod
nak az öreg Ráday és Orczy báróval nyelvünk és költészetünk 
fejlesztésén. Nyolc évvel azután, hogy Bessenyei, Barcsay és 
Báróczy megpendítették a haladás igéjét, Ráth Mátyás megala
pítja az első magyar folyóiratot, a M a g y a r  H í r m o n d ó t ,  
melynek előfizetői ép a pap-, professor- és mágnások soraiból 
kerül ki, tehát azok közűi,, kik között kevéssel azelőtt magyar 
szót hallani sem lehetett. Általános mozgásnak indult azután az 
irodalom, de különösen műfordítás és lyrai költemények tekinte
tében, bár az epos is, de nem elég szerencsével műveltetett. 
Alig két évvel a franciás iskola fejének Bessenyeinek fellépése 
után 1774-ben megjelent Dugonics „Trója veszedelmével, majd 
Kónyi János, P. Horváth Ádám epos kísérletekkel; nagy nép
szerűségre tett szert Gvadányi, „Peleskei nótárius“-ával. — Ezek 
mellett emelkedést tapasztalhatni a folyóiratok keletkezésében; 
mikor a M a g y a r  M ú z s a  után Péczeli M i n d e n e s  G y ű j t e 
ménye,  a K a s s a i M a g y a r M u z e u m ,  Kazinczy O r p h e u s  a, 
Kármán U r á n i á j a  egymás után vették kezdetöket, igaz, hogy 
csak rövid ideig folytatták pályájukat. -  Körülbelül egy azon 
időben fogamzik meg három szerzetes fejében az eszme, alkal
mazni a magyar nyelvre az ó classikus versnemeket. — Baróti 
Szabó Dávid, Révai, Rájnis egymásután felléptek s működésök 
nagy tetszéssel találkozott. — Látjuk tehát, hogy a különböző 
osztályok művelődésének különböző nyilvánulásai jelentkeztek. — 
A  Mária Terézia korabeli franciás Ízlés egy bizonyos körben 
mélyebb, erősebb hatást keltett; míg a nemzeties szellem, melyet 
a nemzet fiai magukban égő szikraként ápoltak, erős nemzeties 
érzésben tört ki; a középosztály és papság soraiban viszont 
az annyira mélyen beszívott classicismust, a felkeltett nemzeties 
áramlat sem tudta teljesen kiirtani, s ha az eszmei érzés és 
gondolatviláguk m a g y a r o s  volt is, de legalább a külső, a 
burok, melybe öntve lön, az annyira elsajátított c l a s s i k u s  mez 
maradt.

Mindezen mozgalom el volt zárva az ifjú Emil előtt, kinek
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lelkivilága az ókori classikusokkal volt telve. — Az akkori 
piarista gymnasiumok szellemének súlypontja a classika littera- 
tura volt, hősünket is ez az áramlat tartotta fogva; korán meg
ismerkedett a nagy classikus költőkkel. — E tekintetben sokat 
köszönhet egyik kiváló tanárjának K a r á c s o n y i  I n n o c e n c -  
nek, ki észrevette az ifjúban lappangó költöi szikrát, s annak 
fejlődését már a grammatika osztályban római irányba terelte.

Ovid és Horatius emlőin táplálkozik, különösen ez utóbbi 
keltett benne mélyebb és erősebb hatást, egész életére kiterjedőt, 
mely későbbi költői működésén is erős nyomokat hagy hátra. — 
Olvasta Cicerót s szellemétől megilletve, az ábrándos ifjú szónok
nak akarta magát kiképezni; Anakreon dalai, visszhangra keltek 
szívében; Horác felemelte a magasba és Oviddal együtt érzett, 
együtt panaszkodott.

E gondolat- és érzelemvilágára határozott mély és erős 
hatással volt az 1799-iki esztendő: ebben az évben ment Kassára 
philosophiát hallgatni. Ugyanazon időben, midőn Kolozsvárt, a 
régi magyaros szellemet káros hatású német áramlat szele érinté, 
Kassán homlokegyenest ellenkező mozgalom indult meg: a régi 
német szellemet magyarosabb közérzet váltá fel. — A halot
tiból feltámadó magyar irodalom e központja a haladás igéjétől 
látszik mintegy áthatva. Maga a város csinosulni, szépülni kezd, 
a régi „Urak utcáján“ egymásután épülnek az új házak, emel
kednek középületei, bár e haladás még magán viseli az újság 
bélyegét, mert mint Kazinczy megjegyzi „gyakorta a legszebb 
szomszédságban füstös falu házak állanak s a zsindelytetőkről 
hosszan nyúlnak le az utcára a facsatornák.“ S a milyen roha
mosan kezd Kassa e korban a szépítéshez, a haladáshoz, akként 
válik mihamarabb az irodalom központjává, még pediglen a l k a l 
mas  központjává. Kern mintha a város szelleme tisztán magyar 
irányzatot venne, sőt ellenkezőleg II. József germanisáló törek
vései ép falai közt terjednek leghamarabb; nem is lehet Kassán 
a magyar szellemnek aristokratiára támaszkodni, mint azt, látni 
fogjuk, később Kolozsvár tette, mert a főnemesi osztály ép e kor
ban szuonyadozott legjobban; de központtá tette Kassát a II. 
József központosítási rendszeréből folyó sok kerületi hivatal 
jelenléte; melyeknek tisztviselői között csak akadt elvétve egy-egy 
magyaros érzelmű is, a mellett ez időben több jeles írónk tartóz
kodási helye volt, minők Kazinczy, Baróti Szabó Dávid, Bacsányi, 
Simái Kristóf, kik együtt, egy magyar társaság szervezéséhez 
fogtak, sőt itt jelent meg a „Kassai Magyar Muzeum“ , majd az 
„Orpheus“ is; az akadémia, gymnasium virágzásnak indult, annál 
is inkább, mert e jeles férfiak közűi többet tanárokul bírtak 
vala; hozzájárult mindehhez, hogy míg az alsóbb néposztály tót
ajkú, a polgári rend magyar és német, de a nemesség a deák
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mellett főkép a magyart gyakorlá; s végre Kassa két nyomdát 
bírt, az 1772-ben megindult Ellinger-félét, s az 1776-ban eltörült 
jezsuiták nyomdáját, melyet Füskuti Länderer veve meg. S ha 
mindehhez hozzáveszszük a magyar írók lelkét áthatott magya
ros szellemet, nemes idealismust, feltörő lelkesedést, mely egy 
Barczafalvi Szabó ajkaira e szavakat adja: „készebb vagyok 
inkább éhhel halni meg, mint sem, hogy én valamit németül 
tanítsak“ (Dugonicshoz írt levele), elképzelhetjük, milyen volt a 
szellem, mely Kassát eltölté ép abban az időben, mikor Buczy 
Emil a kolozsvári gymnasiumból deák classikus emlékekkel, költői 
hajlamokkal, ifjúi nemes lélekkel és ábaándokkal — Kassára 
érkezék. — Kettős hatást tapasztalhatunk fiatal hősünkön, hisz 
az ifjúi kebel nyitva áll idegen eszmék befogadására. Az e g y i k  
a deák classikusoktól a magyar irodalomhoz való átpártolása; a 
m á s i k  a Kassán élő írók által követett eszmék elfogadása. 
Baróti Szabó Dávid és Kazinczy már ekkor nem voltak ugyan 
Kassán, de előbbi ép akkor távozék el, mikor Buczy Emil 
Kassára érkezék s különben is a szellem, az eszmék, melyeket 
terjesztettek, heves mozgalomba hozták egész Kassát, annál 
inkább az akadémiát, melynek kathedráján alig egy pár hava 
hirdette nemes gondolatait.

A  meglepetésből felocsúdva, melybe e mindenünnen feltörő 
eszmék sülyeszték, — keblét is kezdé áthatni a tudat, hogy magyar, 
s hahogy magyar, érdeklődnie kell nemzete nyelve s irodalma 
iránt. Önéletrajzi levelében említi, hogy prodirectora S z u h á n y i ,  
ki az elmés, éleseszű ifjút mihamar megszerette, élesztette benne 
a hazafiúi törekedést s bátorította őt költői működésre. Nagy 
szorgalommal hozzáfog tehát a magyar irodalom tanulmányozá
sához, megismerkedik rövid idő alatt jelesebb költőinkkel, meg
tudja, hogy nyelvünk érdekében kik szolgáltak addig s minő 
eredménynyel, elolvassa a Kassán megjelent Magyar Múzeumot, 
de figyelmét főkép az Orpheus ragadja meg. — Az Orpheus, 
annak iránya, eszméi, melyek azután keblét áthatják s magá
val ragadják. E mellett nem törlötte ki a keblében élő classikus 
emlékeket sem, s midőn látta, minő szépen lehet azokat össze
egyeztetni — mint azt Baróti Szabó, Révai és Rájnis tevék, ő 
is ez irányzathoz az ó-classicismushoz szegődött. Kassán azonban 
nemcsak a magyar litteraturára kapott volt kedvet, de az iroda
lommal rokon törvény tudományra is, s ezzel az eszmével, hogy t. 
i. jogász lesz, tért vissza 1801-ben Kolozsvárra, hol két évig 
törvényt tanult. Más források szerint e tervéről már útközben 
lemondott volna s eszerint már 1801-ben lépett a piarista szer
zetbe. Nekem az előbbi valószínűbbnek látszik,x) összevetve

0 Önéletrajzi levelében állítja, hogy előbb a jogi pályára akart lépni, 
azonban később 1803-ban megváltoztatott szándékkal a piarista rendbe lépett.



Kazinczynak egy későbbi hozzáírt levelével, melyben a szerzet
ből való kimaradásra akarja bírni, mivel mint mondja, nem való 
a szerzet a szív dallójának. Később ezzel bővebben fogunk fog
lalkozni, most csak azt jegyzem meg, hogy Buczy Emil e korban 
lett szerelmes. Húsz éves ifjú volt, telve annyi ábránddal, sovárgó 
szívvel, dagadó kebellel — csoda-e, ha keblében az ideál szerepet 
kezdett játszani! ? S mégis Buczy Emil komoly törekvésektől 
áthatva, talán szegényebb sorsától késztetve, az emésztő kétség
től űzve-hajtva, 1803-ban a piarista rendbe lépett. S most bezá
ródott volna élete külső története, mint a vele életfolyásban 
rokon költő társáé : Ányos Pálé ? ! Buczy Emillel nem így történt. 
0  a szerzetben is komoly tanulmányoknak szentelte életét, s 
mivel kedélye sokkal objectivebb, mint az Ányosé, a szív érzelmei 
nem törnek ki oly visszatarthatlan erővel, nem foglalnak el oly 
nagy szerepet élete külső történetében, de azért a belső, a lélek 
oly nemes, oly finom, természete oly contemplativ, s lelke oly 
eszményi irányra hajló mint Ányosé. Fenmaradt versei egy 
érző szív történetét zokogják, megtört halk zokogás ez, és a 
felszivárgó köny ép oly nemes kedélyről tanúskodik:

Azt a kit a szív s elme tulajdoni 
Diszítnek, élnek verseim általa

És én azokkal... Füz^k .: Árnyék..!
Lengedező saphir. . ! Öt ölelgesd ! . .

Ezeket az ábrándokat szíve mélyébe rejtve hordozza, a 
külső nyugodt, semmit valló. Hozzáfog a hellen nyelv tanulásá
hoz, bevezetője, jóakarója, tanára a nagyhírű tudós: H o r á n y i  
E l e k  lön. Horányi ez időben tudományos nevét — részint 
„Memoria hungarorum et provinciáimon“ I. II. című művével, 
részint tudományos fordításokkal, minők a Beccaria János 
Franklin villanyelméletéről olaszul írt munkájának latinra való 
fordítása, avagy Dalham „De ratione recte cogitandi“ című mun
kájának tudományos jegyzetekkel való kiadása — már örök időkre 
biztosította volt. Horányi az ifjút kiváló tehetségéért, oly ifjan 
elsajátított nagy műveltségéért, megszerette és bevezette tudo
mányának nagy tárházába.

Horányi hatása nagy és mély nyomokat hagy az ifjú lelké
ben hátra, melyek azonban csak később jelentkeznek, elnyomja 
azt egy más, időközben szenvedéllyé nőtt láng, melynek s z e r e 
l em a neve. De az a contemplativ természet, mely magába rejt 
minden külső benyomást, ez alkalommal sem mondott fel. Á  
külső hideg, nyugodt, mely képessé teszi őt, hogy e lánggal 
keblében, két éven át éljen ideálja közelében, sőt e két éven át 
terhes tanári feladatát a kecskeméti, kolozsvári, majd a besz
tercei gymnasiumnál közmegelégedéssel viselje.

De ez a két év volt élete legjelentékenyebb éve: a szerelmes
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szív dalban fakadt ki.1) Helyén lesz költészetét ez alkalommal 
jellemezni, mivel ezek azon évek, melyekben legtöbb és mond
hatnék legjelesebb költői műveit alkotá; a mellett ez évben 
ismerkedett meg Kazinczyval, kinek reá egész életére kiterjedő 
hatása volt.

1805. március 30-án kapta Kazinczytól az első levelet, 
mely felelet volt a hozzáküldött Csokonait dicsőítő ódára. Csoko
nainak 1805. év januárjában történt halála után Kazinczy a 
M a g y a r  K u r í r b a n  egy igen szép nekrológot írt, ezen alka
lommal ígérte, hogy Csokonai költeményeit, Fazekassal egyesülten 
ki fogja adni. Buczy Emilt megragadta e nagy költői talentum, s 
ódát írt szelleméhez, költeménye felkelté Kazinczy figyelmét, s 
bár róla Ítéletet —  mivel elkallódott mint sok más — ma már 
nem mondhatunk, tárgyáról azonban Kazinczynak egy másik 
Cserei Farkashoz 1805. Ersemlyén kelt leveléből értesülünk, 
melyben mondja: „Kolozsvári professor Buczy Emil úr igen szép 
verseket külde ez aránt hozzám (Csokonai költeményeinek kiadá
sáról szólva) állítva, hogy Csokonai némely müvei oly szépek, 
hogy a magyar litteratura, soha sem fog arra a főgrádicsra 
lépni, melyben azokat csodálás nélkül olvasnák.“ E költeményt 
különben magához Buczyhoz írt levelében Kazinczy úgy fogadja, 
hogy, buzdítva szerzőjét, felkiált: „Nevekedj, óhnevekedj fiatal dísze 
a ligeteknek, és légy rajta, hogy később terméseid, m e l y e k e t  
í g é r s z ,  első virágaid édes reményeit meg ne hazudtolják! En 
egyike vagyok azoknak a kik érésedet gyönyörködve fogom nézni!“ 1 2) 
Elképzelhetjük az örömet, mit e levél a fiatal poétának okozott, 
ki eddig egyedül magának s nem a világnak dolgozott, s az első 
lépés, melyet a világba tett volt, — Kazinczytól — a már akkor 
országos hírű írótól, — ily üdvözlettel fogadtatott. — Sietett 
megosztani örömét a Kazinczy barátjával, az ő Csereijével, kivel 
Kolozsvárt megismerkedett s ki hasonlókép Kazinczy tiszteletével 
volt eltelve. Megragadta az alkalmat, hogy Kazinczynak egy 
másik ódáját: „Cserei Farkashoz“ bemutassa,3) mely már ó

1)  Önéletrajzi levelében írja, hogy Virág Benedek müveit csak Kecske
méten —  páter Lippai ottani promagister útján kezdé tanulmányozni s hogy 
verselni is e korban Kassán, majd Besztercén kezd.

2) Akadémiai kézirattár : „Kazinczy levelei Buczyhoz.**
3) Alkalmat adhatott erre a barátságon kívül, azon körülmény, hogy érte

sült Csereitől, barátjától, annak hazafias szándékáról, mely szerint Csokonai 
emlékoszlopához kész a költséget elvállalni, megjegyezvén —  minta következő 
évben Kazinczy a Hazai Tudósításokban írja —  hogy ha a nemzet is óhajt e 
célra adakozni, úgy azt szívesen fogadja s az esetben a hiányzó és szükséges 
összeget a sajátjából fogja fedezni. Cserei Farkas valóban kora jeles hazafiai 
közt vezérszerepre volt hivatva. Igaz honfi volt, kinek egész élete a haza érde
kében tett nemes cselekedetek hosszú sora. Krasznai kertjében tiszta lelkese
déstől áthatva br. Wesselényi Miklós emlékének szobrot emelt, melyre Kazinczy 
epigrammját vésette :
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classikus versekben volt írva, melyre vonatkozólag Kazinczy, 
1805. ápril 30-iki kelettel megjegyzi, hogy örül azon, hogy Erdély, 
„mely egy Baróti Szabót kivevén siket volt sok ideig a fentebb 
nemű versezet szépségei iránt és az ostobaság századjának Ízlésén 
kezdett elindulni — a Leoninus verseket értem — íme mintegy 
felébredni látszik indolentiájából és magyar véreimmel vetélkedni 
kezd e borostyánért.“

De már Kazinczy e levelében kezébe ragadja az izgató, á 
buzdító zászlaját, tanácsokat oszt. hibákra is figyelmeztet. Nem 
tetszik neki az erdélyiek prosodiája, felhozza egyebek közt a 
Baróti Szabó, Révai, Rájnis közt lefolyó prosodia port. S végül 
óhajtja, hogy az erdélyiek „szívnek érzéseit, hazaszeretetet, barát
ságot, szerelmet, virtus magasztalásait énekelnék, nem pediglen 
alkalmatosságra írt verseléseket.“ — Közli vele Kis Jánosnak 
„Kazinczy Ferenchez“ írt hymneusát. Ugyanarra a költeményre 
vonatkozólag találjuk a következőket egy Csereihez 1805. okt. 
7-én írt levelében: „Buczy úrnak ódája sok poétái tűzzel van 
írva. De bár inkább szívnek érzéseit énekelné. Efféle dicséretek 
ezerszer vannak mondva s úgy illenek Csereire, mint Festetichre, 
s más érdemes hazafira és senkit sem interessálhatnak mást, 
mint Csereit s az ő barátját Kazinczyt. Óhajtom, hogy Buczy 
az én kedves Daykám verseit olvashassa minél előbb — s kövesse 
példáját.“ Kazinczy e véleményét az alkalmi versekre vonatkozólag 
mindvégig fentartá; bár maga is sok alkalmi verset írt, a 
minthogy e korban, minden jelesebb poéta,,Berzsenyi, Kis János, 
még előbb Orczy br., Bessenyei, Barcsay, Ányos, Csokonai stb. e 
fajta- verseket írtak. S ha az alkalmi verseket egészen elitélnők, 
akkor Horácnak vagy Goethének igen sok versét ki kellene 
dobnunk költeményeinek koszorújából, de hiszen, mint egy első 
rendű aesthetikus monda: „minden lyrai vers, alkalmi vers.“ E 
szempontból nem lehet föltétlenül elitélnünk e versnemet, maga 
Kazinczy megmutatta, hogy lehet e versnemben is jelest alkotni, 
milyen pl. Berzsenyihez írt költői levele, vagy Berzsenyinek „A  
felkölt nemességhez“ írt, költői szárnyalású ódája. — Hősünk 
mindez idő alatt tanársággal foglalkozik, de nem hagyja őt 
nyugodni valami belső tűz, égető láng, heves szenvedély, mely 
belsejét eltölti: ez a már fentebb említett s z e r e l e m.  Hogyan 
fejlődött ki e láDg, hogyan, hogy vette bár csiráját, kit illett ez 
a heves szenvedély, szóval magáról a viszonyról, nem tudunk

Kétled-e, hogy lelkűnk él s vándorol r ott fene Cato 
S lágy szívű Brütus; itt Wesselényi valék!

Bizalmas levelezésben állt Kazinczyval, Döbrenteivel, s kora kiválóbb 
férfiaival : 6 volt az „Erdélyi Muzeum“ egyik első alapítója, támogatója. — Ez 
a nemes lelkesedés, mely benne az irodalom iránt lánggal lobogott, korának 
tiszteletét s a mi hálánkat vonta maga után.
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semmit, mint nem az e korbeli költőkéről, mint nem a szerelem 
dolgában vele megegyező Ányos Páléról; csak imádottjának 
nevét tudtam kikutatni, s az sem biztos ha nem költött-e?

Fiatal, élettől pezsgő alak, rokonszenves vonásokkal, meleg 
forró, minden szépért lelkesülő kedélylyel, ábrándos, ideális 
lélekkel, íme ezek a fiatal Buczy Emil jellemének körvonalai, 
nem természetes-e ha a lélek részt követel az életboldogságból, 
az a minden szépért lelkesülő kedély, fogékony bizonyára az élet 
gyönyörei iránt is, a benne elrejtett, háborgó szív néha fel-fel 
tör, részt követel, s jogot hangoztat. Szerelméről ma már igen 
keveset tudunk, sűrű fátyollal borítá be az idő. Pedig ideálját 
annyi dalban megénekelte, melyek természetűknél fogva, fen
nmaradásuk esetébenx) némi tényt derítenének arra a ködbe 
burkolt alakra, mely az ő éji álmainak rendes vendége, ábránd
jainak tárgya, sovárgó szívének epedésre alkalmat nyújtó lénye. 
Kazinczynak még ez időben, 1806. elején elküldött egy egész 
nagy csomag Anakreoni verset, melyeknek töredékei közt találunk 
egy „Cili“ címűt, ebből idézzük a következő sorokat:

Ne fuss előlem édes Cilim !
vagy egy másikból:

Várj ! ajkaidra lopják hév
Csókjaim, szerelmem, midőn
Az áh m elfog. . . .

E töredék-költemények vezetnek vissza első ideálja nevére, 
magáról a viszonyról igen keveset tudunk. Ki volt e „Cili,“ 
milyen viszonyban állott vele költőnk, csak sejthetjük, s ismét 
egy másik, J— jegy alatt az Erdélyi Museumban megjelent köl
teményének következő soraira vagyunk utalva:

Midőn Cilim enyelgett velem,
És ált ólelt, dobogó mején,
Ajakom ajakára forrott, s elhaló 
Lelkembe életet lehelt.
Karomon feküdt ezen Isten Asszonya 
S mindennek mi kőrülöttűuk vala. . . . 1 2)

Sejthetjük, hogy e viszony nem W t pusztán ideális, s hogy 
költőnk érzé a viszonzott szerelem kéjét. Annál inkább lehet 
sajnálni, hogy többi költeményei elkallódtak, mert fenmaradásuk 
ha nem is derítenék fel teljesen, de biztosabb körvonalokkal

1) Több nyom vezet emez elveszett költeményeire vissza. Maga írja Toldy- 
hoz írt önéletrajzi levelében, hogy kéziratai Kolozsvár« vannak, s úgy újat nem 
küldhet. —  De Toldy megírta (Handbuch d. ung. Poesie): „Von seinen zahl
reichen Gedichten sind nur wenige im „Erdélyi Museum“ erschienen.“

2) Itt egy sor valószínűleg hiányzik. Költőnk sokhelyt kifakad a nyom
dahibákért. Toldyhoz, Döbrenteihez és br. Wesselényihez ,írt leveleiben említi, 
mondva, hogy sokbelyt felforgatják az értelmet is, bár ez a korviszonyokban 
megtalálja magyarázatát.
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vonnák be hősünk szívviszonyát. E költeményeket Kazinczy sor- 
ról-sorra kiséri megjegyzéseivel, melyek főképen a grammati
kára vonatkoznak, majd így végzi: „Ezeket azon bizodalomnak 
megérdemlése végett írom, ily szabadsággal, melyre Tisztelendő 
úr, az Úr engem méltóztata. Nem azt mondom, ho^y így kell 
lenni, hanem, hogy én így látnám jobbnak. Az Űré a vers, 
tulajdon érzéseit meg ne tagadja az enyémért.“ Kazinczy lelkére 
igen jellemző Cserei Farkashoz röviddel ezután írt levele: „Buczy 
Emilnek egy hosszú levelet írék a minap. Aesthetikai és gram
matikai jegyzéseket csináltam Anakreooi dalaira, melyek közt 
valóban sok szép van. Te fel nem teszed felőlem azt a vadságot, 
hogy azt a szép lelkű embert, a ki tekintetet mutat főm iránt, s 
bizodalmát szívem iránt bántani akartain légyen; de némely 
dalaira, nem épen kedves reflexiók estek. Én az olyat épen nem 
veszem balúl, úgy bánnak velem is barátim, s én barátimmal. 
Megakarám neki mutatni, hogy én nem valók háládatlan a belém 
vetett bizodalomért. Tapogasd ki kérlek, nem vette-e nehezen, 
hogy nem minden dalát találtam jónak és nyugtasd meg!“

Erre a megnyugtatásra szükség nem volt. A  hogy mi eddig 
ismerjük hősünket, nagyratartónak épen nem mondhatjuk, annál 
kevésbbé abban a felhevült állapotban, melyben a szerelem hivíté. 
— Mielőtt magára költészetének jellemzésére térnénk át, említ
sünk meg még egy mozzanatot, melylyel életének egyik főrésze 
bezárul, s melyet szintén csak szerelméből lehet kimagyarázni. 
Életrajza lakonikus rövidséggel ezt így mondja k i : „A  rendből 
kilépett“ De mennyi van ezzel összekötve! . . .

A  rendből csakugyan kilépett, de hogy mért, azt találgat
nunk kellene, ha véletlenül Kazinczynak egy 1806. május 24-én 
kelt levelét nem bírnók, mely bizonyára ha nem is egészen 
okozta, de sietteté elhatározásában. Miután küldött ódáit nagy 
dicséretekkel illeti, egyebek között így írva: „Versei melegen 
ömlenek, s nagy correctióval vannak írva. V i r á g  é r d e m e s  
k ö v e t ő t  h a g y a n d  m a g a  után,  ennyi nyavalyás cincogó 
mellett.“ De sokkal fontosabb ezen levelének azon része, melyben 
kijelenti, hogy örült azon, hogy szerzetbe lépett „az nagy fiakat 
nevelő anya.“ De ajánlotta mégis abból való kimaradását mondva: 
„Akár megmarad benne, akár nem, az alkalmasint mindegy, mert 
a jó ember mindég és mindenütt a maga helyén áll. De annak 
mégis örvendenék, hogyha a szerelmek dallója tallárist nem 
viselne. Fogva tartja tollát a rettegés és talán némely nem 
poétái elöljáró auctoritás; pedig a poétának,szabadnak kell vélni 
magát. A  külvilág nem lesz érzéketlen az Úr érdemei eránt s 
becsülni fogja. Osztán a szabad ember, annyival inkább a poéta 
vivit aliquis et pane secundo. Ne rettegjen az Úr megtenni lépé
sét és tegye meg határozott lélekkel. A széplelkü Cserei barátja
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az Urnák s gyönyörűséget lél abban, hogy egy érdemes ifjúnak 
szolgáljon, hogy a hazának egy nagy fiat neveljen!“ Kazinczynak 
ezen buzdító szavai a lelkében már rég forrongó eszméknek 
irányt mutattak, a szerelem késztette, a szíré sem mondott ellent, 
barátai biztatták, s a remény rózsás fátyolban csillogott előtte 
és a rendből kilépett! így már okadatoltabbnak tűnik fel előttem 
ez a sorsára fontos lépés, mely életének első szakaszát mintegy 
befejezi, s kezdetét vette élete legrózsásabb kora; a virágzó 
tavasz volt ez, melyről azt dalolja a költő, hogy egy perc belőle 
édesebb a mennynél.

Élvezte a viszonzott szerelem kéjét, melynek — nincsen 
költő, ki hangot tudna adni.

De a „6ors bona“ nem fogadta kedveltjének soha.
A  hölgy ki előtt megnyitotta szívének szentélyét. . . . röviddel 

utóbb meghalt. . . .
II.

,, A  nemzetek között gyakran születtek és elhaltak a geniek... 
egy kedves környülállás kibontakozhatja őket, s egy kedvetlen 
elfojthatja“ (Buczy).

Hősünknek ez az alapgondolata sokszor ismétlődik a nem
zetek életében és némikép reá is alkalmazható. A  magyar renais- 
sance korában élt, midőn minden lelkes honfi, leginkább környezete 
égett a vágytól: hazájáért, nyelvéért tenni, buzogni, mint maga 
mondá egyik értekezésében: „ki szereti hazáját, az mindent el fog 
bizonyára követni, hogy annak hasznára lehessen;“ mondom e 
korban a hazafisággal mintegy össze volt kötve a nyelv fejlesz
tése; „írók és hazafiak“ egynek vétetnek, s most már nem hazafias 
célzattal, de hazafias céllal fognak a munkához. Nem valószínű, 
hogy e környezet nélkül, leginkább Kazinczy buzdítása, Döbrentei 
izgatása nélkül, föl mert volna a nyilvánosság előtt lépni, ez a 
„kedves környülállás“ fejlesztő befolyással volt ugyan reá, de 
állíthatom, hogy a költészet múzsájához „kedvetlen körülmények“ 
folytán is sokszor fordult volna, mert az ő költészete nem írói 
dilettantismusból sarjadzott. valódi hivatás, igazi költői tehetség 
buzogott benne és költői méltatásánál ez a nézet vezérel engem.

Égy szemlélődő, magába vonult, elmerülő költői kedély: ime 
Buczy költői jellemének főbb vonásai. A természet szépségei 
iránt erős vonzalommal viselkedik, különösen annak megragadóbb, 
fenségesebb jelenetei, emelik költői képzőimét. Egyedül magáno
sán bolyongja be a ligetet, hegyeket, völgyeket, elmereng a 
madarak csicsergésén, a sárguló haraszton, a nádas susogásán, 
az őszi szél enyhe lengedezésén . . . .  ábrándjai költői világát nem 
zavarja a való sivár érzete, ifjú lelke varázsától, szíve idealis- 
musától áthatva, kiált fel a piruló hajnal ezer szépségei láttára:
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pirul
A hajnal. . . alvó szivem az isteni 
Résznek tüzétöl felhevülvén.
Karjai közt vagvok a ligetnek.

A vig zephirnek csendes lebegései 
Által szaladnak rajtam, őröm lehel

Iris szárnyaikról.. .  Hajnalom sir
S harmatozó rezegökkel öntöz... (Lantom pártfogója. 11.)

Érzései merengőkké, ábrándozókká alakultak . . .  ez a finom 
aetheri természet fogékony az élet minden tövisei iránt, a leg
kisebb szúrás szívéig hatol . . . .

Ilyenkor fájdalmai erőt vesznek rajta s mint maga felkiált 
egyik ifjúkori versében:

Érzésre késztvén, érez ugyan, de bús 
Érzése bágyadt képekkel érez, a 
Kellem sőtétszin fátyolában 
Könnyez, őrömre nem inthet —  óh nem...

Ezek a fájdalmak, melyek a világgal való érintkezés közben 
szívét megsebzik, felolvadnak, megsemmisülnek a természet enyhet 
adó ölében, hol csak a szabadság gondolata foglalkoztatja, kéjesen 
szívja magába annak balzsamos leheletét és felkiált:

Oh ! mikor látlak gyönyörű mezők, fény- 
Csermelyek, kedvvel pipegő pacsirták,
Bércek, erdőcskék veletek nem őldős 
Marcona gondom !

A  természet szépségeinek szeretete ábrándokba sülyesztik, 
epedő lelke előtt felszáll az ideál, rózsás koszorú tűnik fel eléje, 
— az a fiatal szenvedélyre hajló kedély megrezzen az első talál
kozáson, érzi, hogy ez az, a kit többé el nem fog feledni soha és 
mikor az távozni akar felkiált:

Ne fuss előlem édes Cilim!

S megzendül szerelmi költészete, mint maga mondja :
Azt. a kit a szív s elme tulajdoni
Diszítnek, élnek verseim általa
És én azokkal. . . .

Szerelme tölti el ezután keblét, ideálját látja mindenben, 
arra emlékezteti őt a hanyatló nap, a szende holdsugár, az erdő 
kellemes félhomálya, ezt ez ábrándot szolgálja minden. S mégis 
azt a szerelmet, melyért kész volt mindenről lemondani, melyért 
kilépett a szerzetből, — nem akarva az édes ábrándoknak áthág- 
hatlan gátot emelni, — izgatja és félelembe ejti minden, már a 
puszta képzelődés is remegésbe hozzák:

A félelem, s a képzelődés
Sokszor az elme felett dagályoz. (Lant. pártf. I.)

Mily irigykedve kiált fel egyik költeményében ismeretlen 
pártfogójához intézve:
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—  Szerencsés
O s hánykodását szíve nem érzi 
Ezernyi kétes gondjai múlnak. (U. o.)

(Nem valószínűtlen, hogy ez az ismeretlen pártfogó maga 
Kazinczy, mert tőle 1805 március 30-án kapja az első s oly 
buzdító levelet, s erre válaszol a „Lantom pártfogójához“ című 
versben julius 29-én, s az a büszkeség, melyet érez ily barát bírása
kor felkiáltva: „nem,nem halok meg“ megerősít véleményünkben.)

Költészetének súlypontja szerelmes verseire esik, — melyek
ből mi csak töredékeket bírunk. Kazinczynak hozzáírt levelében, 
de meg az „Erdélyi Muzeum“-nak IV. füzetében 1810-i kelettel 
találunk több „Nina“ címmel —y. jegy alatt költeményeket, me
lyek — mint azt Döbrenteinek hozzáírt leveléből tudjuk, tőle 
valók. E költemények aesthetikai értéke azoknak nyelvezetében, 
és az érzelem mélységében, a közvetlenség erejében rejlik.

Míg az új classicismushoz tartozó költők művein a mester
kéltség, feszesség, szópompa örökké észrevehető lesz — Buczy 
költői nyelve feltűnően sima, ment minden feszesség, szópompa s 
mesterkéltségtől, — a mint az az eddig közölt mutatványokból 
is szembetüuően kiviláglik — de a mi a régies s itt-ott nehézkes 
benne, az is a korában alakulásban lévő költői nyelv s stylnak 
tulajdonítható. Az érzelem mélységén kívül sok bennök a reflexió, 
néhol magasröptű, de mindenütt költői a gondolat, tiszta és nemes 
az eszme. Az egyszerűség, a naiv báj, melylyel elbeszél s okos
kodik, meghódítják s magához bilincselik a szívet. „Epedés“ c. 
költeményében a nyelvezet tisztaságával itt-ott még küzdeni 
látszik, de ezt mintegy elfeledteti az érzés megkapó ereje, az 
érzelem bűvös varázsa, a sejtelem, a vágy, epedés — mely sorai
ból közvetlen erővel tör ki.

íme mutatványul maga a költemény:*)

Epedés.
Nem —  nem látom az öröm csillagit a magas 

Égnek felettem fényleni! hajh ! az Ég 
Bús leple a víg képzelődést 

Elfogja s csendes nyugodalom nem ér.
Csak várakozva, csak rebegve várjam-é

Szempillantatit a nyájas örömnek, —  egy 
Harsány Szózat ezer kínokat űzne el 

Gyáva mejemböl 
Csendesedett é j ! . . .

Könnyeim, oh szomorú érzéseim, az élet eloltó 
Félelmek, eltűnt napjaim

]) Eredetije a nemz. muz. kézirattában. Ez alkalommal fejezem ki kősző- 
netemet Erdélyi Pál úrnak, ki kutatásomat elősegíteni szíveskedett. S z e r z ő .
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Csendes nyugalmát, bús ciprusit által filelték,
A halhatatlan  ̂csend lebegésével 
Irtóztat. Oh Kg! álmadozásaim

Lepled alatt nem örCilnck : eltűnt 
Már az «»rom tülcm s árnyéka sem készt az örömnek 

Tündéri szárnyaival képzete elrepül !

Az éjnek ez a kedvelt apostropbálása — tulajdonképen 
Young hatása, melyet ha ő eredetiben ekkor még nem ismert 
volna, bizonyára a Kazinczy fordítási kísérlete, (a Kassai 
Magyar Múzeumban jelent meg,) vonta rá figyelmét. Kazinczy 
fordítása így kezdődik:

Csendesség és homály ! elmélkedő 
Testvérek! a vén éjnek ikrei!
Ti a kiknél a kisded gondolat 
hrtelemmé serdül és a kik ezen 
Határozott elszánást építitek,
Az ember méltósága oszlopát !
Ti légyetek segédeim !

De érdekes, hogy e költemény, mely 1805-ben lön írva, a 
styl ily művészi egyszerűségével hat, mily ellentét ezzel Baróti 
Szabó Dávid nyakatokért szórendje, Rájnis erőtlen, Révai szín
telen mintegy naplószerű alagyái!

Buczy Emil, mondottuk fentebb, a szemlélés embere volt, 
a gondolkozó előtt pedig — mint egyik aesthetiknsunk mondja, 
— a magába vonult szemlélés annyi gyarlóságot és hiányt tüntet 
fel, annyi oly képet, mi hajdan szebb volt, vagy a mi óhajtásunk 
szerint szebb lehetne, egy más ábrándvilágot, a hogy az Berzsenyi 
ódáiban megjelenik, hol a költő a múlt hősi nagyságát vará
zsolja fel, szemben a jelen gyarlóságával. Buczy is izgat a múlt 
hősi nagysága mellett, s buzdít a jelenben való sikeres műkö
désre, hogy az érdem koszorúját elnyerhessük!

A cipruson túl fenmaradó nevet 
Az érdem adhat, bár az irigy, kaján 

Szemekkel intsen tetteidre,
Fenmarad érdemed a —  hazában ! (Az Érdem.)

Ez egyik legszebb ódája, hol a múlt hősi nagysága és a 
jelen gyarlóságának eszméje ódái szárnyalásra lelkesítik s ma
gasztos, buzdító hangja biztat a jövővel, lelkesít a dicsőség nagy
ságával :

Nem a veszélyes gyülekezet szava 
ítéli tetted, kiknek az Érdemek 

Kfitnek borostyánt homlokukra,
Élted azok nevezik nemesnek! (U. o.)

Ez ódái szárnyaláséi eszmék után a természet ölében pihen 
meg; enybet ad neki a balzsamos liget, álomba ringatják a 
bólingató faágak, mosolyog neki az egész természet:

Lázár B . : Buczy Emil. 2
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Csendes elmével lehet énekelni 
A liget hives szugolyái közt, óh!
Phoebusz a lassú zephirek repesnek

Énekeiddel. (A ligcl.)

S nrig gondolatai a messze távolban kalandoznak, lelkére 
kellemes, enyhe benyomást gyakorolnak:

A mezó zöldült legelői, a vig 
Kellern’ árnyékok, cseregó .vizecskék,
Gondos éltünknek bajait szalasztják 

Kellemeikkel.. . (U. az).

Különben is a természet szeretete, mely egész költészetén 
végig húzódik, s mintegy második természetévé vált, szintén 
contemplativ hajlamaiból származtatható. Azonkívül Erdély s 
Kolozsvár fekvése alkalmas a természet szépségeinek szeretet ét 
felkölteni az ifjú kedélyben. Petőfi szerint ugyan:

„Mit nekem te zordon Kárpátoknak 
Fenyvesekben vadregényes tája,
Tán csodállak, ámde nem szeretlek 
S képzetem hegy völgyidet nem járja.“

De Buczy Emillel máskép vagyunk. 0  a hegyek hazájában 
született, s így nem lehet érzéke a délibáb csalfa játéka, a pásztói- 
furulyája, a nyáj legelése . . . .  szóval az alföld másnemű szépségei 
iránt: az ő hona Erdély vadregényes bérce, hol csak visongva 
száll fel a kőszáli sas, s gyakorta hallani a vadász kürtjének 
szózatát! így a természet fenségesebb, megragadóbb jelenetei 
iránt erősebb az érzéke, melylyel ódaibb természetét fejezzük k i; 
o vonás Horatiusbán is meg van s ennek kifejezését tőle sajátítá 
el. íme így lehet kimutatni, hogy az ifi írnak tanulmányai á fejlődő 
költő költészetében érvényesülnek: „Oda“ c. költeménye a termé
szet ily megragadóbb helyzetét rajzolja.

Az égen egy kicsinyke, barna felleg emelkedik, mely nőttön 
nő, sűrű fekete felhőkké tornyosul, majd a zápor hullani kezd 
s Boreas vad agyarkodással rohan át a légen.

A rózsa búsan hajladoz elrepedt 
Ágán, kivirult szép keblébe a 

Zápor csapott. A Liliomnak 
Tetszetes ágai összetörtek !

Részekre oszlott a violácska már 
Nem hinti kedves illatát a liget

Csermelyi mellett. Hajh! enyészik
Kelleme a gyönyörű tavasznak ! (I. Óda).

Milyen szép, festői leírás! Egyszerű, keresetlen rajz. Ez 
ódát legszebb e nemű termékeink közé emeli a hang naiv termé
szetessége, a leírások belső, természetes élénksége s az a szívből 
jövő szó, mely bizonyára szívhez is szól. De inventiója Hóra-
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tiusból van véve, több helyt találunk hasonló helyekre, melyek 
erős hatással voltak hősünkre.

„Thaliarchus-hoz,“ „Valgiushoz,“ „Antonius Julushoz“ s 
lugfőkép a „Torquatushoz“ címűekben akadunk ilynemű helyekre.

„Elszaladt a hó, fű jő már vissza mezőkre,
Fáknak is új faja nő !

Változik a földszin, megapad a patak, s ki nem öntvén,
Partra foly árka szerint!“

De még inkább az epodosok közűi a „Vidámító“-ban :
Borzad az ég rút felleg alatt s zivatarral ereszti 

A zápor s hó, Jupitert
Tengeren és ligeten

Ordít thrák Aquilló. . . .
(Virág Benedek fordítása.)

Ezek a példák is mutatják, hogy Buczy távol áll a szolgai 
utánzástól. Az inventiót vette csak Horácból, de átszűré azt a 
saját lelkivilágán s máskülönben is más helyzeteket választ, azok
ban ódái magaslatra emelkedvén.

Érdekes e költemény azon szempontból is, mivel jóval 
Berzsenyi fellépte előtt 1806-ban — egész fiatal korában, — 
írta; íme tehát ez az e l s ő  k ö l t e m é n y ,  mely a kedélyi óda 
valódi hangját, ebből az egész iskolából — Virágot sem véve ki, 
— szerencsésen eltalálja, a mellett nyelvezete oly sima, oly erő
teljes, hogy ha Berzsenyi hasonnemű ódáihoz nem. is lehet még 
hasonlítani, de a Virágéit nagyban felülmúlja! Összehasonlítva 
Berzsenyi „Közelítő télw c. hasonnemű költeményével a tárgyi 
hasonlóság mellett az eszmei ugyanazonosság is feltűnő ; de meg 
mind a kettő elegikus hangú is, a mellett Berzsenyi költeménye 
mert hosszabb, bővelkedik a képekben, de Buczyé szépség tekin
tetében véle vetélkedik! De végül Berzsenyi költeményén is meg
látszik Horatius hatása, sőt élesebb, határozottabb nyomokat visel 
magán.

Horatius hatása érezhető „A  tavasz bája“ című költeményén 
is. Több mythologiai vonatkozást leszámítva, van benne igen sok, 
mi megragadja a kedélyt. A  hang természetessége, frissesége, s 
üdesége. Az előadás egyszerű, könnyed folyású.

Örvendj barátom, énekeljed a tavaszt!
Lantomat a csörgő nyárfára akasztom, az élet 

Szépségeit érzem én is, a puha zöld gyepen !

A  természet iránti szeretetét s imádását — mondhatjuk 
annak, — fejezi ki ebben is. Van a leírásokban, tagadhatlan, sok 
erőszakolt kifejezés, de a mythologiai vonatkozások mindig talá
lók, és könnyedek; máskülönben is az korának és az iskolának 
tulajdona, melyért őt csak részben róhatjuk meg. De a költői 
kedély illata, melyet maga után hagy, egyedül az övé. Nem eléggé

2*
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ódái szárnyalásé az Erdélyi Múzeumban 1814-ben megjelent „Az 
igazsághoz“ c. philosopbikus ódája. Költőnk inkább igaz, mély 
gondolatokat ad elő, de melyek sem magas szárnyalásukkal, sem 
nagyratörő fenségükkel nem emelik a költőmén) t az ódák közé. 
Nincs benne az igazság mellett az a költői valami, mely elragad 
s magához emel. Bárha ki tagadja, hogy a bekezdés nem üti 
meg az óda magasztosult mélységét és költői erejét?

Láng között repülök rejtekeid közé 
Szentelt igazság! Szárnyakat ád szelid 

Nagyságod, egv elszünhetetlen
Fény ragyog isteni rejtekednél !

(„Az igazsághoz.“)
S midőn a második versszakban az egyhangú részletezésre 

tér át, mely eltart a nyolcadik versszakig, alapjában megsemmi
sítő költeményében a költői bájt, mely pedig Berzsenyi „Fohász
kodásában“ oly szép példaként ragyog elénk; majd azután ismét 
magasabb, erőteljesebb szárnyalást vesz és a költemény egy 
kirívó, — bár magában véve szépen sikerült, — akkorddal vég
ződik :

Példádra Hellas kezdte tulajdonit 
Ismerni e szív s elme. Csak a setét 
Tornyozhatott a vad halálnak

Oszlopot a nevető mezőkön !
(Az igazsághoz.)

íme, költőnk e symbolikus ódája, mely pedig korában oly 
nagy feltűnési; ébresztett pályatársai előtt, — nem mondható 
sikerültnek. Ep azt a valamit nem találjuk benne, a mi pedig 
a philosopbikus óda egyik jellemző sajátsága. Az igaz eszmék 
költői előadását, a valónak csillogó, ragyogó mezét, aranyos 
burkát. Mint egy közelünkben felhangzó bérei szózat, mely las- 
sankint veszti erejét, s majd hirtelen erejének egész teljessségé- 
ben kitör: ime ilyen hatással volt reánk költőnk ez ódája, melylyel 
szükség kissé bővebben foglalkoznunk, mert ez vezette volt be a 
világba! Az első nyomtatott költeménye,1) mely a fentjelölt elő
nyökért méltó fogadtatásban részesült, s buzdítá költőnket többi 
költeményeinek kiadására, melyek már rég átélték volt a Horatiusi 
híres kilenc évet.

Vizsgáljuk kissé, miféle eszmék azok, melyek költői képzel- 
mét megihletik, s ódái szárnyalásra ébresztik. Költői egyéniségé
nek fentebb vázoltuk mivoltából fakadt ki ez az eszmei mélység, 
ez a dolog rejtettebb mélyére hatoló, kutató szellem, mely e 
költeményből hűen, menten minden költői bájtól — hangzik *)

*) Ép erre célozva közli velem örökifjú tudósunk B r a s s a i  S á m u e l  
úr azt a kis anektotát Öuczyról, hogy rögtön „verse megjelente után, minden 
ismerősét, a kivel találkozott, azzal a kérdéssel szólította meg: „olvasta az IJr 
az I g a z s á g h o z írt ódámat?“ (Brassai S. levele.)
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elénk. Másrészről Horatius közvetlen hatását érezhetjük. Hóra- 
tiusét, kitől nemcsak a természet fenségesebb jelenetei iránti 
vonzalmát sajátítá el, s nem csak az eszmék és érzelmek rokon
ságát szíttá magába, de az eszmék mélységét, a gondolatok belső 
igazságát, a beható philosophiai szellemet is. „Horatius“ — 
kiált fel egyik értekezésében — „Romáé-e vagy az egész emberi 
nemé? — kétséges!“ Elsajátítá kedvelt költőjétől a költői fölleng- 
zést, átülteti ódáiban a bölcseleti szellemet, Horatiusból vesz át 
itt-ott költői képeket s őt tartja utánzásra érdemesnek s mint 
mondja: „Rómában a lyrica poesis föllengőbb neme Horatiussal 
született s vele holt el!“ Nemcsak szerette, de értette is Hora- 
tiust, a maga egészében, mélységében, s teljességében. — Erről 
tanúskodik „A  Lyrica poesis okai és a lyrikusok“ c. értekezése, 
melyben legnagyobb helyet szentel Horatiusnak, ismerteti, fej
tegeti annak költészetét, viszonyát az államhoz, s megvédeni 
igyekszik ama vádtól, mely Horatiust bélyegzi, mely szerint ő 
Augustus s Maecenas barátságát keresve kereste volna. — Sze
rinte: „Horatius az imperator kedvezéseit nemcsak nem kereste, 
sőt elég büszke volt ajánlását is megvetni!“ S ódái e hatalma* 
sokhoz azon időből valók, mikor azt tapasztalta, hogy Augustus 
nemzetét nagygyá, hatalmassá teszi a béke és nyugalom helyre- 
állítása folytán, mivel mint mondja: „midőn őket herosokhoz 
hasonlítja, azt azért teszi inkább, mivel, — valamint azoknak egy 
érdemök volt, hogy az emberi nemet a szüntelen veszélyből és 
vadon életből emberibb állapotba helyeztették: úgy Augustus is 
a honi versengéseknek, melyeknek jó végét már alig lehetett 
reményleni, véget vetett.“

Ez értekezésre alább ugyan még visszatérünk, de itt is 
alkalomszerűnek találtuk megemlíteni, — minthogy ez a műve 
vezet bennünket, részint tanulmányainak, részint gondolatvilágá
nak ismeretéhez. — Horatius költészetének hatása ezen költe
ményéből is kiviláglik. Az eszmék azonossága mellett, sok benne 
Horatius szellemének utánzata is. — Az igazság oszlopát zöld 
borostyán köríti, láncra veti a gyilkos keservet, lábainál fetreng 
a díiliösség megbilincselve, erőtlenül, mérges aszályait nem önti 
ki torkán; ott az irigy is búsan lehorgasztott fejjel, vérre szokott 
fogai nem nyernek tápot. Morogva bukkan sírja setétébe a vad 
gonoszság, kénytelen elismerni a ragyogó eget. Az elme büszkén 
száll fel, meglátva fényét, mely a vad nemzetek között égi szikrát 
gyújt meg, s megismeri égi célját a nap arany tlizénél. — A  
nemzetek megvetik a hazug érdemet, érezni kezdik a nemzeti és 
emberi eszmék nemes tulajdonságait! — S ezt a száraz, részle
tező, legkevésbbé ódái hangot, mintegy fölvillanyozza a befejezés 
élénk, erőltetlen, merész röptű költőisége, — s megerősít fenti 
véleményünkben, mely szerint ez ódát Horatius közvetlen hatá
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sának tulajdonítjuk. Hasonlókép e hatás közvetlen terméke, köl
tőnk egyetlen, — ismert epigrammája, mely szintén az „Erdélyi 
Múzeumiban jelent meg N. jegy alatt: „Széplaky, az alkalmat
lan látogató“ címmel. Horatius ismert satirájának a tolakodók 
ellen — „Ibam forte via sacra“ — hatása alatt jött létre, bár a 
hatáshoz Kazinczy gúnyos epigrammái is nagyban hozzájárultak. 
Ez epigrammában Széplaky hosszas sürgetésére, hogy mikor lesz 
ideje, melyben vele háborítatlan beszélhet, azt feleli: S o h a !  Ez 
a rövidke szó egyébiránt leikébe is enged egy mély bepillantást 
vetni. Abba a forrongó, pezsgő lelkületbe, mely nem enged elfutni 
egy percet sem, annak helyes felhasználása nélkül, követve Ho
ratius intését „Éld a jelent!“ — de nem azon epicureusi felfo
gásban, melyben azt Horatius vélte volt. Nincs alkalmas perce, 
melyet üres csevegésnek, időpazarlásnak szánhatna. Széplaky 
folytonos tolakodásai lelkületére, érzelmeire keserű hatással van
nak: ebből az érzelemvilágból fakadt ki ez akis ö t l e m,  helye
sebben nevezve annak, mintsem epigrammának. Ugyanitt megem
líthetjük egyik ifjúkori versét, melyet „Oda“ , vagy később „Kis 
fa“ címmel látott el s melynek megértésére mindeddig azonban 
nem juték. — Az „Erdélyi Muzeum“-bán látott ez is napvilágot, 
mely azonban legkevésbbé sem versenyezhet párjával, úgy látszik 
legelső kisérletei közé tartozik; erre enged következtetni az évszám 
(1806) mellett a költeménynek stílus s alaki gyengeségei is.

Sajátságos, hogy gróf Majláth János 1825 ben kiadott 
anthologiájában ezt a költeményt is lefordítá: „Das Bäumchen“ 
címmel! Pedig ép ez az egyetlen költeménye, melyben gondolatát 
nem eléggé szabatosan, világosan s érthetően fejezi k i.1) Mert 
pl. mit jelent ez a pár sor?

Oh ! Dryasz kegygyei mosolygj ezen kis 
Fára ; alkoss rá ragyogó virágot,
S a szelektől mentsd meg, az Érzésnek
Szentelem én ezt! (Oda II.)

Költőnk áldozott néha az alkalmi verselés múzsájának is. 
Fentebb már megemlékeztünk azon Csokonait dicsőítő ódáról, 
melyet Kazinczynak is megküldött. Az „Erdélyi Muzeum“-ban 
van azonban egy „Az ő dicsősége“ című verse isL melyet — talán 
barátja Cserey Farkas nejéhez (szül. gr. Haller Krisztinához) — 
intézett, kihez Döbrentei is ír ugyanezen füzetben köszönő levelet, 
azon honleányi buzgalmáért, melyet a Muzeum terjesztése körül 
kifejtett. Erre látszik utalni a vers következő sora:

l) Jellemző, hogy küllőnk Toldyhoz írt önéletrajzában azt írja : A „Kis
tát“ mindenek felett szeretem.“ Bizonyára kedves emlék köti hozzá. —  Döb
rentei meg is jegyzi: „Remélem, azt a diófát érted alatta, melynek árnyában 
oly sok s kellemes időt tölténk el, úgy-e Emilem r“
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és:

„ ........... egyike
Szép nemed nempsbbikénck*4,

„Szent hevét egy halhatatlanabb 
Gerjedés vezérlé — a barátság.“

E verse sem tárgyánál, sem technikájánál fogva nagyobb 
figyelmet nem érdemel.

De mielőtt egy másik, egyik legszebb ódájának fejtegetésére 
térnénk át, — már ez eddigiek után is — jellemezhetjük költé
szetének külalakját, előnyeit, s hibáit, — miután igyekeztünk 
költeményei azon kis részének, melyek kezeink közt voltak, belse
jébe, eszmei és gondolatvilágába, minél mélyebben, hűebben beha- 
talni! Buczy Emil költészetének belvilága, — láttuk sajátos 
világ, egyéni jellemvonások, önleikének tépelődései, mélyreható 
eszméi nyernek ott kifejezést; költészete nem egy buja őserdő, 
sem egy zúgva zajongó folyam, egy csendes érzeteket keltő 
liget csupán, szív, mely dús érzelmeket rejt magában, hangok, 
melyek visszhangot ébresztenek a kedélyben; az iskola, melynek 
követője, nem láncolta le eszmevilágát, nem is központosítá gyú- 
pontba; szerelmi dalai Saphó édes bánatos hangjaira nem emlé
keztetnek; ódái Horatius hatását éreztetik velünk, de mint már 
fentebb kifejtém, önlelkén átszttrődve; mélyreható, philosophikus 
eszméi nem a classikus kor bölcseleté, nem Horatiusé, sem Plátóé; 
egyedi és nem typikus ; nem a Baróti Szabó, Révai és Rájnis 
modorában vannak írva — sem a Horác utánzó Virágéban, — 
bár Kazinczy ennek utódját sejti benne, — sem a Berzsenyiében, 
kit különben feltétlenül megelőzött korra, különvált tőle eszméire 
nézve. ' ) Buczy Emil belvilága, ismételjük, sajátos világ, ha költe
ményei külalakjánál fogva, ó-classikusnak látszik is. Élete s 
viszonyai, majd meggyőződésénél fogva ez iskolához csatlakozik; 
láttuk előbb életviszonyainak tárgyalásakor, hogy a környezet,

t) Döbrentei egyik levelében (1812. január 3i.) költeményei belső szel
leméről ezeket jegyzi meg, bár eleve kijelentjük, nem osztozunk nézetében : 
^Tagadhatlan, hogy mindegyik darabodban van szép poesis, de néhol nem vagy 
eléggé világos. Ezt képzelődésed erőssége, tőmőttsége teszi. Mikor a poéta szent 
hevében elmerül, s ideálja utáni repültében minden közönségest magán alul 
hagy, ő érti önmagát, ő tudja mit akarna kifejezni, de fennborongtában, vagy a 
nyeív nagy tüze miatt nem tudja az értettet világosan kifejezni. . . Vágynak 
érzéseink, ideájaink, melyek lelkűnkben keveregnek, s ha homályosságukból ki 
nem tudjuk ezeket húzni, ez az a veszedelmes gát, a hol érthetetlenekké leszünk. 
—  V i l á g o s a b b  lé g y !* 4 (Akad. kézirattár) Mintha azt a Döbrenteit halla
nék, ki kevéssel azután azt írja Kölcseynek, hogy versei d a g á l y o s a k ,  —  ki 
mindenütt —  legalább e korban, a költészetet hirdeti s maga nem veszi észre 
sehol és semmiben. Világosságot kiván Buczytól, s vajon Buczy nem eléggé 
világos-e ? Ha csak egy lépéssel világosabb lenne, —  már nem mozogna többé 
a. szentelt költészet határi közt; a mint azt az „Igazsághoz“ című költeményé
ben látjuk.
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melyben előbb Kassán, majd Kolozsvárt élt, föltétlenül ez iskola 
követőjévé tette.

Ifjúságát deákos műveltségű piaristák között, egyetemi éveit 
ez iskola központjában tölté, — a munkák sora, melyek először 
is kezébe kerülnek, a magyar irodalom ezt a mezejét tárják fel 
előtte. Elsajátítja tehát e külformákat, tanulmányozza előzőit, de 
nyelvérzéke, melyet a nagy classikusok tanulmányozása közben 
sajátít el, megóvják őt a nyelvbotlásoktól. Kazinczy befolyása, 
mindegyre érezhetőbbé válik rajta, eltanulja tőle annak lelkese
dését, tanulmányozza nemcsak a nyelv szellemét, de az ez alapon 
fejlődő újítást is ; elfogadja Kazinczy révén a neologismust, annak 
túlzásai nélkül. A  mi pedig költeményeinek külalakját illeti, — 
helyén valónak tartom arról ez alkalommal szólaiii, — nem 
mindenkor s nem mindenben elégíti ki az aesthetikus ízlését. 
Nem lehet róla ugyan elmondani azt, a mit Kölcsey mondott 
Berzsenyiről, hogy kifejezései néhol dagályosak, mert ő épen az 
e g y s z e r ű  e l ő a d á s n a k ,  ha lehet úgy szólnunk, me s t e r e .  
Ez iskola tagjai közt, azt határozottan állíthatjuk, oly feltűnő 
síma, szép, gördülékeny, mesterkéletlen nyelven egyik sem írt, 
bár túlszárnyalta őt Berzsenyi az ódái magaslat, az érzés köz
vetlen kitörése által, Virág a mesterkéletlen, sok helyt fenségre 
emelkedő érzés által — de Baróti Szabót, Révait, Rájnist e 
tekintetben is teljesen felülmúlta. Nyelvezete feltűnő haladást 
jelöl, szemben ez iskola e három képviselőjével. Nem lehet azért 
elhallgatnunk költeményei külalakjának helyenkénti gyengeségeit 
sem. Ilyen pld., hogy a szót a sor végén ketté töri:

............Jó-
Tétemény

De hiszen ez Berzsenyinél is előfordul pld.
............Kalász-

Párnáján stb.

Másik hibája s ez a korában alakulóban lévő költői nyelv
nek tulajdonítható, hogy kifejezései néhol erőltettek, máshelytt 
nem jellemzők. De azt a vádat el kell ejtenünk, a mit Kölcsey, 
és oly méltán elmondott Berzsenyiről, hogy a mythologiából vett 
képek által válik érthetetlenné. Nem sok helyt használ mytholo- 
giai vonatkozásokat s azok is nagyon közönségesek, érthetők. 
Külalakbeli hibának lehet azt is számítanunk, hogy sok helyt az 
egyik versszakot összefűzi a másikkal, s a beolvasztás folytán nincs 
egy-egy versszaknak befejezett értelme. Pld.

„ Szerencsés
O, s hánykudását szíve nem érzi.

Máshelyt a mondatot a következő versszakban fejezi be, pld.
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• . . r -  a szentelt reménynek 
Szárnya rcpes le Utánad, ó nagy 

Lélek!..........
Mindezen hibákat azonban Horatiusbán is megtalálhatjuk, 

ha ugyan azokat hibáknak lehet egyáltalában nevezni, de Horáe 
után Virágban, Baróti Szabóban, sőt Berzsenyiben fölös szám
mal! Kölcsey megrója Berzsenyit a tájszavak használatáért s mi 
azokat Buczynál is megleljük, ime aszály, dagályoz, nókie, heveny, 
agyarkodás, oly tájszavak, melyeket a köznapivá léttel sem lehet 
mentenünk. De vannak külalakjának kiváló oldalai is, melyek 
közt első sorban meg kell említenünk a hibátlan, gördülékeny 
verselést. Költőnk nemcsak a classikusok szellemét sajátítá el, 
de átvette azok metrumát is. Nem akarjuk ismételni, mit 
már fentebb említettünk, de megjegyezzük, már Kölcsey is 
figyelmeztetett arra, hogy „a mód, melylyel iskoláinkban a poe- 
sist tanítják . . . .  főkép a metrikák ismeretére vezet.“ A ko
lozsvári piarista gymnasiumban eltöltött évek alatt szívta magába 
költőnk a classikus szellemet, s tette magáévá azt a külső nyu
galmat, mely a classikus mez alatt lappangott. Sőt későbbi 
években folytatott tanulmányai, Horányi Elek vezetése alatt, 
hásonlókép a latin és görög litteratura tökéletes elsajátítása 
körül forogtak. Mindezek után emeljük ki még egy jellemző 
sajátságát, melyet költeményeinek tanulmányozása közben észlel
tünk : ez az, hogy összevetve az ó-classikus iskola tagjaival, egyik 
sem múlja felül őt sokoldalúság tekintetében, írt ugyanis ódát 
(kedélyi és alkalmi ódát) szerelmes dalokat, költői epistolát és 
epigrammát. Ezek azon költeményei, melyek részint az „Erdélyi 
Múzeumiban jelentek meg, részint kéziratban vannak meg, hát 
még melyek elkallódtak — melyekről pedig biztos adataim van
nak, — mennyi s mily színben tüntethetnék föl, így is igen érde
kes költészetét.

S miután így költeményei belső szellemét, azok külalakjával 
egyetemben, tehetségünk szerint fejtegetni igyekeztünk, áttérünk 
az utoljára hagyott, és egyik legszebb, legérdekesebb költemé
nyére: a költői epistolára, melyet Kazinczyhoz — 1816. november 
3-ról keltezve — intézett. Egész óda, talán legerősebb szárnyalású, 
de mindenesetre legmélyebb felfogású eszmei költeménye, melyet 
az ihlet ereje, a szeretet mélysége, a rokonszenv tüze hat át 
meg át. Egy újabb fejlődési stádiumban tárja fel költőnk lelki 
világát. Életrajzából kiviláglik, hogy első szerelmében nem sokáig 
gyönyörködhetett, szeretőjét kiragadta karjai közűi a könyörte
len halál, különböző eszközökhöz nyúl tehát, hogy lelke fájdal
mait elaltassa, hogy a felzaklatott indulatokat lecsillapíthassa.

Tanulni kezd tehát, felmegy Bécsbe, s tanulmányai kiter
jednek a theologia. bölcselet s természettudományok terére.
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Hozzáfog mindenhez, tudás szomja ég, eped, olthatatlanul. Majd 
visszatér Erdélybe, de csak azért, hogy tanulmányait honfiai közt 
értékesítse s folytassa. Ilyen volt lelki világa, mikor Kazinczy- 
val találkozott, s ez eredményezi e költői levelet. Mély gyötrő, 
lelki tusában, kétkedés és bizalom közt ingadozva, fausti gondo
latok ragadják meg. Barátja ideálismusát ferdén fogja föl, azt 
hiszi az is ingadozik, mint ő, azt is kétségek lepték el, mint az ő 
lelkét és felkiált:

Tehát hiába kerested a v a l ó t ?
Álmatlan éjszakáid s nappali 
Gondod —  csak azt mutathaták neked,
Hogy erőtlen hevünk hiába lelkesít 
Az Istenektől tétetett körön 
Behatni ! — S így az isteni 
Szikrácska, melyet Promotheus lopott 
Arany szekeréből Heliosnak, ártott 
Az empyreum s a nymphák örök 
Határain beljebb óhajtozó 
Léleknek............

íme a jellemzés, mely legkevésbbé illik Kazinezyra, de 
annál inkább költőnkre talál Faust e szavaival:

Nem képzelem úgy igazán,
Hogy tudnék bármit, a mi jó 
S az embereket jobbító............

Ugyan e monológban határozottabb hangon kimondá:
Látom, hogy tudnunk semmit nem lehet,
Ez tüzes lánggal marja szívemet............

S bár Buczy költeményében nincs kifejezve, de tettei tanú
sítják, hogy nemcsak foglalkozott ily gondolatokkal, de tényleg 
úgy is tett mint Faust, ki mint mondja, e gondolatok, eszmék s 
az öntudat vádjai folytán:

—  választám a büvészetet,
Hogy szellcmajkról ellessem 
Mindazt, mi rejtett, s titok,
S ne kelljen oly keservesen 
Tanítanom, mit nem tudok. . .

De a bűvészet sem elégíti ki tudásszomját, Faustot egy 
lépéssel messzebb ragadja a hajthatatlan szenvedély, költőnket 
azonban egy másik érzet megmenti e lépéstől: a vallás malasztja ! 
Q hitt s hivő maradt mindvégig! . . .  Az ifjúkori emlékek élte 
végéig kisérik őt, itt is Görögország bűvösen mosolygó képe 
csillog eléje, a tudás és művészet, a hazaszeretet érzelmével 
karöltve tilndérfényben világlik előtte Görögország rónáiról. A 
borosok és azok dicsőségei fölhevítik csüggedő lelkét, bár ez az 
egy még itt is kisérti:
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Kevésnek adta Zeus, a főbbható,
A legnagyobb és legjobb, a hatalmat,
Benézni a szentebb titokba. . . .

De Solon és Numa megbékéltik ismét. Phidias emléke pedig 
magával ragadja. Róma, mely Görögország példáját mindenben 
követte s ez által lett hozzá hasonlóvá, egyaránt magasztalán* 
bírja, s felkiált:

Boldog hazák ! melyekbe a nagyobb 
Léién s tőkéletesbb, a hathatásra 
Vonódik és nem csüggedezhet e l !

Majd azután Kazinczyhoz fordul ismét s lelkivilágát jobban 
rajzolja, azt a nemes idealismust, mely őt úgy jellegzi, jobban 
megközelíti azzal a fölvetett, de meg nem oldott kérdéssel:

Oh homlokodon volt —  e zöld laurusod?
Virány, dicsőséged szebbik jele?
Midőn új lángra lobbanó kebled 
Esdekle elérthetetlenért s szokatlan 
Dicset keresett egy más világban ?
Hogy bontakozott ki lelked önónödből ?
Hogy hagyta itt a földet és világát?
A mérhetetlent, átvágyó hevet 
S erőt mi adta ? És a büszke vívást ? . . .

Csodálja Kazinczy fellengző eszményiségét, meghódítja őt 
nemes lelke, borostyánnal köríti azt a homlokot, mely nem hajolt 
meg vész és zivatarnak közepette, de harcolt eszméiért, büszkén 
vívott s esdeklett, maga alatt hagyva „földet és világát“ „szokat
lan dicsért“ a nyelvújítás nagy harcában! . . .

íme tehát ezek Buczy Emil költészetének jellemző vonásai. 
Azt hiszem, hogy az a kevés anyag, mely kezeim közt volt — 
elég hűen van feldolgozva, hogy megokoltnak tűnjék fel azon 
előzetesen kimondott vezérelvünk : nem volt fenszárnyaló, magasra 
törő költő, de kedélye költői, érzelmei nemesek, lelkivilága eszmé
nyi, — szóval mint mondani szokták „költői kedély,“ ki azonban 
az ihlet percében maradandót is tud alkotni! . . . III.

III.
Egyedül, magánosán állott ismét a világban! . . . A  rendből 

kilépett, kedélye elborult, szívében még fel-fel sajgott a nem régi 
seb, a szeretett lényt, kitől semmi sem választá már el, nem 
mondhatta magáénak.

Olyan lett, mint egy kiégett vulkán, sivárrá, sötétté homá
lyosuk el előtte a világ, a legkisebb tárgy is az ő üres, szeren
csétlen szívére emlékeztcté.

Barátai vigasztalták, tanácsot is adtak neki, — menjen el. 
kisértse elfeledni, az idő majd meggyógyítja!
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S végre is íi tanácsra, melynek lelke sem mondott ellent, 
häjpli 8 eltávozott messze, elment Becsbe.

E korban Bécs ismét Magyarország egyik irodalmi köz
pontja, mint Bessenyei korában. Hírlapjaink,, nagyobb jelentőségű 
könyveink nagyobbrészt, Bécsből vándorolnak a haza földére 
Egész kis irodalmi világ alakul Becsben, hol a művészet és a 
külföldi, főkép a francia irodalom, ekkor is termékeny talajra 
talált, Mécs mííintézetei, színházai, könyvtárai elsőrendű szerepet 
játszanak a tudományos és. irodalmi világban. Buczy itt fejlett 
ízlés s nagy műveltség központjában találja magát, mely rend 
kívüli btttással volt fogékony lelkére, jótékonyan hatott megseb
zett szívére. Balzsam folt neki a tanulás, tudás-szomja felébredt, 
s ettől fogva kezd 'lánggal lobogni. A  környezet is elősegítő 
hősünkben a tudásszomjat felébreszteni. Kis János „Emlékezéseid
ben írja, hogy ő, ki ép ez időben volt Bécsben, itt ismerkedett 
meg ‘Buczyval s vele Igaz Sámuellel, hírlapíró és szerkesztő, 
előbb a K e d v e s k e d ő ,  majd a H é t é  zsebkönyv kiadójával; 
Márton Józseffel, a S o k f é l e  szerkesztőjével, ki később Csokonai 
Vitéz Mihály műveit kiadta; Gaal Györgygyel, ez érdemekben 
gazdag német tudóssal, ki a magyar tudomány ismertetéséért 
örök hálánkat érdemli; Úngvárnémeti Tóth Lászlóval, egyik korán 
elhúnyt költőnkkel; Kerekes Sámuellel, a H a d i  és más  neve
zet es t ö r t é n e t e k  egyik társ-szerkesztőjével; Görög Demeter
rel, e nemes lelkesedésű férfiúval, ki 1803-ban a koronaherceg ne
velője lön, mely alkalommal Berzsenyi is írt hozzá egy ódát, 
társszerkesztő Kerekessel; Pánczél Dániellel, korában ismert 
íróval. l) — Ez irodalmi világ központjában Buczy Emil lelkében is 
fölébredt a vágy, tanulni s tudományát nemzete javára értéke
síteni. Magába szívta társai lelkesedését, megtanulta tőlük, mi 
a kitartás, s ő is kezdett bízni nemzete jövőjében, remélni a haza 
jövendő nagyságában. Főkép a bölcselet és theologia tanulmá
nyozását folytatja, alaposabb ismereteket gyűjt magának a clas- 
sikai tudományok köréből, de e mellett nemzeti nyelvünket sem 
hanyagolja el. Az irodalmi világban, melybe került, naponta volt 
alkalma a hazáról, annak jövőjéről beszélni; lelkesedése folyton 
emelkedőben van, felhasznál minden alkalmat, hogy elsajátítsa 
mindazt, mit Bécs nyújthat a tudásszomj kielégítésére. Ezt a 
lelkesedést, mely őt itt áthatotta, megőrizte élte végnapjáig hűen, 
épen, s abban a teljességben.

Folytonos tanulás,-) önképzés közt eltelt az idő, s Buczy

0 „Albisi Pánczél Dánielről** Jakab Klek írt életrajzot. „Századok“ 1882. 
-) Önéletrajzi levelében felsorolja kedvelt auctorait, köztük Sophoclest, 

Pindart, Horatiust, llerodotot, Xenophont, Platót, Plutarchot, Cicerót, Taci- 
tust, Shnkcspcaret, Thomsont, Blairt, Miltont, Ossiant, Moore s Byront. Sót e 

oszorúsok sorában Dante, Petrarca és Tassot is. Angolul 1813-ban tanul meg,
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felszenteltetvén, visszatért hazájába Erdélybe, egyenesen Nagy* 
Szebenbe, hová az ékesszólás tanárául meghivatott.

E szép fekvésű város mely az erdélyi nemes családok 
fészke, hősünknek kedves tartózkodási helye volt. (,-íyönyörű vidéke 
van, a Kárpátok aljában, egy alig észrevehető hegy-emelkedésén 
fekszik, éjszakról-délrc hosszú lapálytól övedzve. Kellemes kis vá
ros, hol a családias összeköttetések nemcsak külsőlegesek, de egy
szersmind szoros belső viszonyúak. Keskeny, de hosszú sétaterén 
találkoztak naponta az ismerősök, s itt beszélték meg a kis város 
„nagy eseményeit“, — mi a kis városra oly jellegző, de mi ép idylli 
varázsával oly vonzó is. Egyedüli nevezetessége volt talán a br. 
Bruckenthal Sámuel képgyűjteménye, melyre egy francia követ azt 
az érdekes megjegyzést tette: „On pouroit lbrmer un joli petit 
cabinet de tout cela.“ (Mindezekből egy csinos kis múzeumot lehetne 
alakítani). Maga a képgyűjtemény 15 szobát töltött meg, s 1092 
darabból állt; többnyire másolatok, s csak az a baj, — mint 
Kazinczy megjegyzi, — hogy még igen rendezetlen állapotban 
volt. Szebennek könyvtára 17,000 darabból állott, s bár ritka 
könyvek nem igen váltak ki, de benn foglalta a classikusokat 
mind, s magyar könyveket is szép számban. 1790-ig az erdélyi 
királyi főkormányszék Szebenben tartózkodott, ez idő alatt vetette 
meg szépülésének, emelkedésének alapját.

Ez érdekes kis városban telepedett le Buezy, átvette a gym- 
násium rhetorika osztályának vezetését, s folytatta azt 1816-ig. 
Ez idő alatt fejtett ki nagy munkásságot, hogy mintegy ezáltal 
régi emlékeire dobhasson íátyolt; a lelkesedést és hazaszeretetet, 
melyet Bécsből hozott magával, csak szítani s táplálni kezdte az 
a tapasztalás, hogy mennyire hátrább vagyunk mi Ízlés, művelt
ség s tudomány dolgában Bécsnél. Tudományát, műizlését nemzete 
javára fordítani, ez vala a kitűzött szándék, ez vala a felvetett 
Programm, melylyel keblében indult haza Bécsből. Elhatározta, 
hogy megkezdi működését, s reformokat fog létrehozni, nem olyan 
nagyszabásúakat, s nem a fenlevőkkel merőben ellenirányúnkat, 
de figyelmét ki fogja terjeszteni arra a körre, mely elébe volt írva, 
annál inkább, mert az ifjúság szívébe vetett mag, tudta jól, hogy 
legjobban, s legsikeresebben fogamzik meg.

A  tanrendszer, mely ez időben a katholikus gymnasiumok- 
ban dívott, ilyenforma: állt 3 grammatikai osztályból (infima, 
média, suprema) itt csak a latin alak- s mondattanra, s a proso- 
sodiára terjesztették ki figyelmöket; a humanitás (4-ik) osztá
lyában prosodia, képletek, trópusok, progymnasmeta volt a tananyag. 
Tárgyalták Horatius „de arte poeticáját,“ válogatott ódáit,

már ekkor Dőbrentei elküldi Cowlev egy balladáját, hogy fordítsa le, azonkívül 
beszélte a német, olasz, latin és görög nyelvet is.
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Martial epigrammáit, Virgil Aeneisét, Cicero egy-két beszedet, 
Curtiust vagy Sallustot, és végre valamit a görögből. A  rhetorika 
osztályában, — mely két évig tartott, — valamely kijelölt szerző 
rövidebb munkájából a rliotorika szabályait adták elő. Cicero 
több beszédét, Laelius „de amititia,“ vagy az idősebb Catótól 
„de oi'ticiist.a Végre valamely történetírót, Sallustot vagy Cur
tiust. Csak a X V III. században kezdenek újabb tantárgyakat fel
venni, és csak a század közepén, midőn a lengyel Konarszky 
reformjaival föllépett, kezdenek rendszeresebb tanrendszert kifej
teni. Magyarországban a piarista Körner 1757-ben adott ki 
reform-szabályzatot, mely kéziratban bár, de mindenütt ismeretes 
lett. Buczy megismerkedett Döbrenteivel s lelkesedése annak 
buzgalmától újból tápot nyerve, elhatározta, hogy reformját 
keresztül viszi. Erre enged legalább következtetni Döbrenteinek 
1815 bői való következő mondata: „Mennyit nyernének j ö v e n 
d ő be n ,  minden tudomány nemű írójuk, ha ifjú korukban aes- 
thetikai vizsgálódásokra taníttatnának, melyek tudása nélkül 
kelletlenek, Ízetlenek, nehéz fordulásúak.“ Buczy tói vette Döb- 
rentei ez eszmét, k i m ár 1813-b an a e s t h e t i k a i  l e c k é k e t  
adván ,  hallgatóit a régi írók alaposabb ismeretébe a szépnek 
fejtegetésével vezeté. Az első magyar1) aesthetika Szép Jánostól 
való 1794-ből. Élőbeszédében fejtegeti az aesthetika hasznát, 
kimondva: „Ki ki tudgya, mely tisztességes hivatalt s kenyeret 
szereznek magoknak sokan, a musika, képírás, s faragás, rajzolás, 
építés és más szép mesterségek s tudományok által, melyek ha 
szépek-é, tetszenek-é, gyönyörködtetve használnak-e? az Aestheti- 
cának reguláiból kell megítélni, és hogy a műves szép munkát 
tegyen, ugyanazon regulák szerént kell néki munkálkodni.“ Ugyan 
ezen tudattól áthatva kezdte Buczy az aesthetikát előadni, s 
példáját később mások is követték, — mint Hegedűs Sámuel, a 
költő és szónok, ki 1815-ben kezdett Nagy-Enyeden aesthetikát 
tanítani. így lett Buczy Emil az aesthetika meghonosítója 
hazánkban. íme neki nemcsak mint költőnek, s látni fogjuk az 
írónak, hanem a haza javáért lelkesülő honfinak, az érdemes előadó 
tanárnak is vannak maradandó érdemei!

Ugyancsak n.-szebeni működéséhez fűződik első fellépése

l ) Szép „Aesthetikája“ Szerdahelyi György „nyomdoki után“ készült, ki 
már 1778-ban kiadta latin nyelvű aesthetikáját, mely a budai egyetemen latin 
nyelven tartott előadások gyűjteménye. —  Címe : „Aesthetica sive doctrina boni 
gustus ex philosophia pulcri deducta in scientias el artes amacuioros Budáé 
1778.“ Majd ennek 1782-ben kiadott kivonata és az 1784-ben kiadott „Poesis. 
narrativa ad aestheticam seu boni gustus conformata a Georgi Aloys Szerdahely i 
Buda.“ Ezek képezték Szép forrásait, melyekre vonatkozólag megjegyzi, „hogy 
pedig főtisztelendö Szerdahelyi úrnak nyomdoki után indultam el, oka : hogy 
ez a tökéletes ízlésű, és szép lelkű 'férfiú jól kiválogatta a mi másoknál jele
sebb volt.“
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is az E r d é l y i  M ú z e u m b a n .  A hírlapirodalom keletkezésű 
Erdélyben, az 1783. évhez van kötve (L. „Az erdélyi hírlapiro
dalom története“ Jakab Elektől). Hochmeister Márton könyv
nyomtató ez évben kezdtj kiadni a S i b e n b ü r g e r  Z e i t u n g o t  
Magyar lap még nem alakult, hanem Szacsvay és Pánezél Dá
niel a bécsi „Magyar Mercur“ és „Magyar Múzsa“ szerkesztői 
munkatársakat és előfizetőket gyűjtöttek Erdélyből, s a két folyó
iratot mintegy az erdélyiek közlönyévé avatták. Bécs alkalmas 
központ volt e célra, mert itt volt a magasb politika főrévfor- 
gása s itt találkoztak össze a magyar felsőbb társadalom életerei. 
Végre 1790. ápril 3-án megjelent az „ E r d é l y i  M a g y a r  H í r 
v i v ő “ első száma Nagy-Szebenben. Ez bizonyítja, hogy Erdély 
társadalma bizonyos rétegekben elő volt készítve a műveltség 
azon fokára, mely egy lapnak fennállását biztosíthatja. Mikor 
szűnt meg e lap, nem tudni, szerkesztőknek Sándor István „Ma
gyar Könyvesházában“ Fábián Dánielt s Tserey Eleket mondja. 
Jakab Elek azonban ezt kétségbe vonja, mondván, hogy állásuk s 
körülményeiknél fogva nem lehettek szerkesztők. Fábián Dániel 
ugyanis a Continua táblán levéltárnok, Tserey alle vél tárnok volt. 
Sőt mikor tőlük a nyugalmi állapotban vett activ fizetési többlet 
visszaköveteltetett, érdemeik felsorolása közt, — melylyel magu
kat védelmezték, — szerkesztői létüket nem említik fel, pedig ha 
lettek volna, bizonyára kiemelik azt.

Majd több sikertelen törekvések nyomaira bukkanunk, 
milyen pld. az Andrád Sámuelé, ki „ M a g y a r  De  m o k r i t u s “ 
című mulattató újságot akart kiadni, avagy az erdélyi főurak 
nltal terveit „ D i a r i u m  H u n g a r i c u m . “ Nem volt ugyan 
hirlapkiadás tervben az Aranka által szervezett társaságban, de 
törekvései, céljai ez irányba tendáltak. E „nyelmívelő és kézirat
kiadó társaság,“ mely az erdélyi körökben indult meg, felső 
helyről nem nyerve megerősítést, — feloszlott.

E dugába dőlt vállalatokat mi eredményezte? Erdély poli
tikai és műveltségi állapota részben, s az e korban beszivárogni 
kezdő germanismus. Maga Döbrentei 1817-ben így sóhajt föl: „E 
hegyes völgyes tartomány valóban sok jó főket szül, csak az a 
kár, hogy mezejök nem nyílik a dolgozásra; mert azok, a kik 
segítségre lehetnének egyeblivé adják a pénzt s az úri nevelésű 
módi azt tartja, hogy magyar könyv olvasása nem mutat nevelt- 
séget. Hinnék-e azt a Magyarországiak, hogy már Kolozsvárott 
is vannak olyan magyar származásúak, kik folytatni sem tudnak 
magyarúl beszédet!“ Másrészről, hogy ekkor Bécs volt még az 
irodalmi központ, s a censura a politikai viszonyok kedvezőtlen 
fordulata folytán szigorúságban csak emelkedni tudott. De Er
dély mégis magyar volt s maradt, és Erdély főurai, nemesei 
közt sok lelkes irodalompártoló akadt. így csak egy buzdítóra
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volt szükség, hogy Erdélyben az irodalom mégis csak valami 
haladást mutathasson fel; ily férfiú akadt Döbrentci Gáborban, 
s kinek végre sikerült 1814-ben az „E r d 6 1 y i M u z e u m o  t;* 
megalapítani, és azt 1818-ig folytatni is. — Kolozsvár volt ekkor 
Erdély középpontja, s mondhatjuk alkalmas középpontja, mivel 
a főkormányszék 1790-ben ide tette át tartózkodási helyét s ez 
a város emelkedésére nagy befolyással volt. Pöbrentei tehát itt 
kezdi meg működését, lelkes felhívása, melyet az erdélyi rendek
hez intézett, nem maradt hatás nélkül. Már 1810-ben kezdett a 
munkához, közölte tervét Nagyajtai Cserey Farkassal, királyi 
kamarással, ki az előfizetési felhívást1) e cím alatt: „Az erdélyi 
Muzeum kiadása iránti való plánum“ az akkori országgyűlésen 
résztvevők közt kiosztotta. Ajánlotta pedig tervét Erdély rendéi
nek, kérvén őket csak annyi áldozatra, „a mennyivel két kötés 
kinyomtathatnék. . . Későbben előre fizetéssel kívánnám folytatni.“ 
Tervbe vette a lapot, mint az előttem fekvő plánum bizonyítja 
1811. január elsején megindítani, s mutatja jellemző példában az 
akkori lelkesedést, hogy az csak 1814-ben tudott a lassanként 
begyülő pénzbőll 2) megindulni.3) Ugyanezen plánum tanúsága 
szerint ekkor még Buczy Emillel nem volt ismeretségben Döb- 
rentei, mert ott felsorolja, azok neveit, kik irodalmi munkákkal 
igyekszenek őt támogatni, de azok közt Buczy nevét nem találjuk. 
Az ismeretség tehát 1810. után lön megkötve Cserey Farkas révén, 
de megmaradt azután mindvégig. E barátságnak, mondhatnók 
kölcsönös buzdításnak szép emléke a Döbrentei által megírt 
„Egy szép elméjű ifjú barátomnak“ c. cikk, mely levéltöredékek 
és megjegyzésekből van összeszőve, sok jel által arra enged 
következtetni, hogy az az ifjú — hősünk. — Maga az a tény, 
hogy Döbrenteinek ő volt e korban talán egyetlen fiatal költő 
barátja, mert a 14 éves Kelemennel,4) a „Szabadság“-hoz c. köl-

l) Az előfizetési felhívás iSio. julius 20-án kelt Andrásfalváról.
*) Érdekes adatokat tartalmaz Döbrenteinek Buczyhoz 1812. augusztus 23-én Bonyhán írt levele: „Múzeumom nagy lépést teve megjelenhetésére

nézve. —  Méltóságos Cserey Farkas úr 763 Rt. igére, mely summán új betűket 
hozatok. Talán eddig útban vágynak Bikkfalvi Falkának (B. Falka Sámuel er
délyi nemes, kitűnő betűmetsző. L. Életrajz. Er. Muz. V. Fűz.) hazafiúi barát
ságából. —  Ezen kívül szerencsém vala 310 Rf. kapnom, melyet papirosra, 
nyomtatásra fordítok. —  Méltóságos Cserey Miklós úr egy planumot szándé
kozik velem kózleni, mely szerint az intézet felállíttassék úgy, hogy tovább 
társon az égi virágnál.“

3) Dr. Széchy Károly a korviszonyoknak tudja be s nem a lelkesedés 
hiányának az irodalom iránti közönyösséget, mely ez idétt igazán megdöbbentő 
jelenséget nyújt. Mindenesetre számot tesznek azok az adatok, miket ő felsorol, 
de nem döntik el végleg a kérdést. (L. bővebben: Dr. Széchy Károly: „Az 
Erdélyi Muzeum“. Erd. Muz. Egyl. Kiadv. IV. köt. 4. füzet 338. 1.)

4) A hivatásától elterelt fiatal költő életéből (1801. okt. 8.— 1849) Jakab 
Klek a „Századok“ 1882. évfolv, közölt igen érdekes adalékokat.
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“temény szerzőjével csak később ismerkedett meg. s hozzá az is, 
hogy tényleg említi Buczy egyik versét „Az igazsághoz“ címűt,1) 
mely az első füzetben jelent volt meg, mint a leoninns versek 
ellentétét. — Mintha az irodalomban nem lett volna jobb vers, 
mint ép ez a költemény! De bizonyára a Buczyhoz írt levelében 
fíz ő költeményeiből szedte elő a példát s ez is állításom erős- 
bítésére szolgál. Egy Buczyhoz (1812. aug. 5.) írt levelében, *) 
említi ezt a cikkét, hol már előre kijelenti, hogy az „Igazsághoz“ 
c. ódáját bele fogja hozni. — A magyar irodalomtörténet talán 
csak a Kazinczy és Kis János barátságát tudja felhozni, mely 
yetekedhetik a Buczy és Döbrenteiével.* 2 3)

1839. aug. 25-én kelt az utolsó levél, tehát egy hóval hősünk 
halála előtt, melyet Döbrentei hozzá intéz, mely huszonhétéves 
barátságnak sohasem volt napfoltja, mindig egyforma szeretettel 
mosolygott felettük a ragyogó nap. Döbrentei szereti barátját, 
tehetségnek tartja, s mint írja: „A  te lelkedtől sokat várok s 
légy rajta, hogy minél több szépnek adj életet.“ S mikor egy pár 
költeményét beküldi, lelkesülten kiáltja: „Te Erdély első költője 
Tagy!“ Buczytól még levél sem sok maradt fenn, mindössze há
rom Toldyhoz intézve, Döbrentei többször panaszkodik: „te 
csak néhány rendű levelező barát vagy!“ A  szeretet, melylyel 
egymás iránt viselkedének, érdekes nyomokban maradt reánk. —

*) A Magyar Kurír 1817. évfolyamában Pálltfy Dénes feleletet írt Döb
rentei e cikkére, ebben is elismerőleg szól ugyan Buczy e verséről, bár a leo- 
ninus verselőket erősen védelmezi! íme a kor romlott ízlése! Elvei nem az 
aesthetika szabályain alapszanak, csak vélemények kockázása az egész, mondva : 
.csak azért gáncsolják a leoninus verseket, mert a latin költők nem bámulták, 
bezzeg ha használták volna, a mostani oltsárlók más hangon beszéltek volna !“ 
Kőlónben ezt a cikket tekintem az első polémiának az akkor uralomra vergődő 
ó-classicisták ellen !

2) 1810. jnlius 20-án csakugyan nem volt még köztük megkötve az isme
retség; 1810. okt. 7 én írja Cserey Farkas Döbrenteinek, Kolozsvárról: „Most 
itt vagyon szebeni rhetor. professor főt. B u c z y  E m i l  úr, ki Bécsben végez
vén tanulását, most Szebenbe rendeltetett. November elején oda vissza menvén 
jónak, s ő t  e l k e r ű l h e t l e n n e k  látom, hogy barátom uram nékie írjon, s 
ismeretségit megnyerje, — Hasznos tagja leend intézetünknek, melyre annyival 
érdemesebb, minthogy K a z i n c z y n a k  kedveltje Valószínű, hogy Döbrentei 
kereste fel tehát először soraival, mindenesetre e levél vétele ut á n.  Mutatja 
azonkívül a megérdemelt elismerést is, melylyel Buczy iránt kortársai, — még 
fellépése előtt — viselkedének. E tisztelet azután Cserey és Buczy közt barát
sággá emelkedett nem sokára. L. alább. (L. Döbrentei leveleit Buczyhoz. Akad. 
kézirattár.)

3) Minthogy Buczynak Dóbrenteihez írt levelei nem maradtak fenn, köz
löm Döbrentei leveléből a következőket: „Én eddig nagyon szerettelek, mosta 
mellett nagyon bámullak is !“ „Emilem én és te őrök barátok vagyunk. A mi 
az egyiket bántja, érzi a másik is!“ Farkas Sándorhoz 1820. okt. 14. írt leve
lében is megemlékezik róla : „Mondd Buczynak, hogy Kassán mindennap emlé
keztem reá, s mindig elevenebben, mikor egykori itteni lakhelye alatt el-el- 
mentem.“ E barátságnak örök emléket is állított Döbrentei „A magyar nyelv
emléktár“ 11. kőt. előszavában. (L.  alább bővebben.)

Lázár B . : Buczy Emil. 3
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Döbrentei beszéli, hogy az erdélyi püspöknek is fel akarta olvasni 
Buczy költeményeit, de a püspök már másodszor hajtá meg ma
gát ajánlva, ép akkor, mikor kérdezni akarta, nem parancsol-e- 
valamit felolvasni? Nem kevésbbé érdekes az is, mit egy másik 
levelében (1814. dec. 18.) említ, hogy prof. Szilágyi is megdi
csérte a „Tavasz bája“ c. költeményét, mikor az t — m i n t  cen-  
s o r  — visszaadta. Egy másik (1817. ápr. 2.) levelét, megkapva 
Buczynak „A. görög génié kifejlődése okainak sajditása“ c. aesthe- 
tikai értekezését, versben írta meg. Közlöm e verset egész terje
delmében, mely ugyan viszonyukra érdekes világot vet, s eddig 
teljesen ismeretlen, azonban adatokban nem bővelkedik. Érdekes- 
e levél más tekintetekben is. Ez volt Döbrenteinek első kísérlete, 
mint maga említi a hangsúlyos verselés, s rímelésben, s mint 
csak papírra vetett eszmék, egyéniségét a maga csupasz realitá
ságban tárják elénk.

Döbrentei Gábor Bnczy Emilhez. l)

Kolozsvár, ápril 2. 1817.

Mind csak mondám, ma vagy holnap irok neked Barátom,
S hát munkádat és leveled hozzám érkezni látom.

Harmad napja, hogy miolta immáron nálam vagyon,
Emilem ! E szorgalmadnak szívből őrvendek, nagyon.

Uj stylusnak hév szárnyain az Olympra reppenél,
Onnét nézed a világot, mely fájdalom már nem él.

De hozzád, mint poétához, leszálltak az Istenek,
Kik a görögnek ideál fényben megjelentenek,

S láng igével megsúgták, hogy az elme mennyit tehet,
Magának már itt a főidőn dicső menyet teremthet

Hogyha tisztább pályájára mindenkép vezettetik,
És Enyedi puszpángokkal fel nem ékesíttetik.?)

E munkád édes Emilem melegité szivemet
Sok helyen oktatva vitte vágyakodó lelkemet.

Hősi lélekkel, mely fénylik százados éjjelein
Lengvén előttem a génié teremtgető kényein.

Magamon kívül emelék, mint láthatsz e verseken.
Kovács József kis-körősi prédikátor, melyeken

Elfordita szelid hevü Virgilnek Eneissét,
Állítván ilyennek lenni a magyar hősi versét.

Ne csudáid hát, ha elhagyom előbbi rigmusomat,
Nagy munkáért, hogy nagy versben fejezzem ki magamat.

Másod írásodból Döme, kívánván, hogy olvassak
Olvastam némelyt itt nállam, sokféléket mondottak.

Eddig immár Pesten vagyon, jő a heted füzetben.
Kézírásod által küldém, kedves húgod kéziben. * *)

*) Ez alkalommal fejezem ki köszönetemet H u n f a l  v y  P á l  úrnak a  

m. t. akadémia tudós kónyvtárnokának, ki a levél közlését kegyes volt enge
délyezni.

*) Itt a leoninusokat érti.
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Ezt is mihelyt tisztán s minden jó móddal leiratom,
Említett jó testvéredhez, mingyárt beszolgáltatom.

Bátran állunk ily munkákkal ama Gyűjtemény mellett,
Mely tudományos név alatt Pestről kétszer érkezett.

Engemet' sok készakarva tett unszolásaimért
Eléggé megjutalmaztál, vedd kószőnetem ezért.

Ha te még Írsz, mennyi sok jót tész ez álmos Hazában,
Mely itt ismét belejőve Germanomániában.

Egy társaság formálódik merő derék urakból,
Kik szinjátszónét szeretnek, s még oly fő asszonyokból,

Kik pediglen sziveikben színjátszóhoz hajlanak,
Azért hát sok ezer Rhénes forintot egybéadnak.

Miklós * *) ezért nemes tűzzel, jó okokkal ki kiele,
Kit lelkem bátor szivéért, újra hévvel ólele. 

írd csak tehát az általad nagynak festett nagy embert,
Kinek tettéhez hasonlót, az országba kevés mert,

Küld be osztán magas lélek kel ált lehelt életét,
Hogy evvel is megadhassam az intézetnek becsét. 2)

Oh va e! most veszem itt észre a linea húzásnál,
Hogy hirtelen nem vigyáztam Kovács caesurájánál.

D e ez  az e l s ő  í r á s o m  e z e n  v e r s e k  r e n d j é b e n ,
Mert csak folytak s meg nem lesznek barátod szekrényében.

Azért tehát megengedhet majoránnás Nagy-Enyed,
Ki azt tanítja, semmit se félj, pőkd újra tenyered.

U. 1. Nem írom a tréfa sorában azt, hogy örökre szívből Tied vagyok !

Buczy ez időben N.-Szebenben tartózkodott, hol tekintélye 
emelkedőben volt, nemcsak tanítványai közt, mert az a szeretet, 
melylyel őt azok körülvették, kiszivárgott a szülők és rokonok 
körébe s annak sugarait az iskola falain kívül is érezteté. — 
Megnyerte mindenek bizalmát, úgy hogy 1814-ben már az Érd. 
Muz. gyűjtői között leljük nevét, és ismerősei közt nemcsak pro- 
fessorokat, de világi urakat is találunk, minők Cserey Mihály, 
Kazinczy barátja, kincstartói tanácsos; Balázsi Gergely, Kozma 
biztossági cancellisták; Domby kincstartói concipista stb. Több
helyt említettük, hogy az „Érd. Muzeum“-ban lépett fel, s fellé
pése sikert aratott. „Az igazsághoz“ c. ódája volt az első költe
mény, mely a figyelmet feléje fordította, bár Kazinczy s barátai 
régen ismerték volt őt kéziratban lévő versei révén. N.-Szebenben 
való tartózkodása idejére esik egy rendkívül homályos, de igen 
érdekes viszonya — egy előttünk ismeretlen — „Nina“ nevű 
hölgy gyei. Első ideálja, halála után tudásvágya kielégítésének 
élt, a finom, az eszményi iránti hajlama azonban nem talált 
kielégítést, egy űr, előbb zúgva, majd zajongva betöltést követelt, 
s kétséges indulatok közt hánykolódott. „Titkos unalom marcan
golta a Szépért és Nemesért“ hevülni vágyó szívét, keblében a 
kétség és a remény vitának „a lehullt ideál inté: minő múló az

D Br. Wesselényi Miklós értendő.
*) Talán br. Wesselényi Miklóst érti?

3*
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öröm!“ Ebben a forrongó lelki állapotban a természet mélyébe 
menekült, elvonult a liget „híves zugolyai közzé“ , siratva elmúlt 
boldogságát.

Nincs öröm !
Zokogtam én s hatalmatoktól 
Rettegtem óh halhatatlan istenek !
„Nem tiltja szent végzésiek el a könnyeket 
Tőllem s keserveimnek árjait“ —
Mondám zokogva s hangra kőitek 
Fájdalmaim. Egy kies ligetbe vitt 
A képzet Istenasszonya !
Oh ! Nina. messze, messze a liget 
Nymphái közt megláttalak,
De nem merék közelíteni.
Elválva társaidtól, csak magánosán 
Futottad össze a liget rejtekeit,
S előttem állottál, szemeim —  reád,
Szemeid reám függesztve szótalan. . .

Az új ideál feltűnt lelke előtt, lelkében az ür, mely betöl
tésre várt, — mint az „Epedés“ c. költeményében sóhajtva pana
szolja — megtalálta végre a kívánt alkalmat, de lelke előtt a 
meghalt kedves szűzies, hala vány arca tűnt fel. . . Ostromnak lön 
kitéve, hullámzásba lön hozva egész lelkivilága. Egyfelől a meg
halt kedves idvezült arcvonási, mintha arra intenék:

Kerüld, kerüld a gyilkosok torét,
Kerüld az áltatás szinmaszlagát —

másfelől az öröm s a boldogság mosolya derengett szemei elé, s 
csalfa szemek sugarai csalogatták. Ki akar térni a varázslat 
e lő l:1)

Szép szemek ! ne nézzetek,
Ti szivem fellobbantjátok,
Nyugalmam elraboljátok,
Elvész minden szabadságom,
Fut tőilem az édes álom,
Es ez mind csak értetek,
Szép szemek ne nézzetek !

De hasztalan e vágy! a hol az öröm szelíd mosolya feltűnt 
ott lehanyatlik a múlt sivár emléke, mint:

A napjövetre széjjel oszlik az 
Ej homálya, és a hajnal is.
Egy percenet kibontja sokszor azt,
A mit hiába vártak hónapok.

S az a boldogító perc, ott a liget árnyas rejtekében, az első 
vakító sugár a kedves csalfa szeméből, megszabadíták a fájó em
lékek, a nyomasztó érzések súlyától, és felkiált:

l ) Ha nem tudnók, hogy Buczy 3 évtizeddel megelőzte Heinét, e gyö
nyörű kis dalára könnyen kimondanók, hogy Heine hatása alatt született!
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Oh Nina megszabadítottál,
Megőrizett érzésem Istene, —
S Cilim istenűlt árnyéka megengedett.

S ez a boldog perc többször — de hajh, nem sokáig — 
ismétlődött. Az idyll egy ideig még tartott, költőnk felkiált:

Tégy engemet hát halhatatlanná,
Tégy engemet, oh Nina, Te egy csókkal Istenné,
S én halhatatlanságot adok neked !

De már utóbb a reményben bízik csak, „mely ápolja keb
lünkben a boldogságot“, nehogy a visszaemlékezés felszaggassa a 
heggedő sebet. — 8 a  homályos burkolat, mely költőnk úgy első. 
mint második szerelmét körülfolyj a, ép itt a végnél vész el a 
semmiségbe. Mi lett e viszonyból, miért hidegült el, és miért 
váltak el útjaik — nem sikerült kitudnom, az a kevés, mi köl
teményeiből összefoglalható, az idealisálás túlsága folytán csekély 
reális igazat tükröz vissza. A  lelki harc, s a mozgalmas élet, 
melyet e korban folytatott, költőnk egészségi állapotát erősen 
megviselte. — Többé nem ír költeményeket, legalább nincs róla 
tudomásunk, — a mit kiad, mind régibb termelés, s felhagy 
1816-ban a nyilvános tanítással, falura költözik nevelőnek, pihenni. 
1816. márc. 13-án még N.-Szebenben van Döbrentei egyik leve
lének tanúsága szerint, de már augusztus 27-én Szent-Benedeken, 
gr. Kornis Ignác birtokán találjuk, mint annak 20 éves, István 
nevű fiának nevelőjét, hol egész 1819-ig marad, meghalván idő
közben tanítványa. Ez évre esik (1816) Kazinczy Ferenc erdé
lyi utazása, ki neki útközben 1816. aug. 27-én levelet küld, 
melyben tudomására hozza, hogy másnap Zsibón lesz, hova „kiter
jesztett karokkal várja.“ E találkozásnak érdekes emlékét őrizte 
meg Kazinczy „Erdélyi Levelei “-ben; emléke Kazinczy végnap
jait is meg meg aranyozta, s erről („Buczy Emilhez“) írja:

Két hava múlt el már, hogy az eltávozni szokatlant 
Kisded honja megint elzárta; de nem fog el engem 

Gyermekeim szeretett keskeny kőre, nem fog el iró- 
Asztalom úgy, hogy benneteket ne sóhajtsalak, oh ti 
Hütelen elröppent szép nyolez napok, istenek é j e i ! . . .

Zsibón találkozott a két férfiú, kik lelkileg már rég 
összeforrtak volt. Beszéd közben Wesselényi Miklós került szóba, 
kinek életéből Kazinczy több apróságot közölt.

— „Mily character — kiált fel Buczy *) s mily gondatlan« 
ság, hogy az ily nagyságú ember életét valaki papirosra nem 
önti, minden fényével s minden árnyékával. A  jók árnyéka még 
neveli fényűket, s a kinek keble van, érti, hogy a természet a 
jók hibáit érdemök emelésére adá.“

Kazinczy kitérőleg felelt, mondva, hogy az emberek nem 
szeretik, ha gyengeségeiket érintik.
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— „Neheztelnék, ha ez a szó szívedből jönne. — kiált fel 
Buczy — de ez a tartalék nem sajátja lelkednek.u Milyen mély 
bepillantást enged vetnünk ez a pár szó is hősünk lelkületébe. 
— íme a kritikai szellem, ki észreveszi, s megérti a történeti 
életrajzok nagy jelentőségét. — Ez a pár szó, melynek hiteles
ségében nincsen okunk kétkedni, tudva, hogy hány változaton, 
átdolgozáson mentek át ezek a levelek, míg nyomda alá juthat
tak, — mondom ez a pár szó hű tűkre annak a Buczy Emilnek, 
ki már többé nem költő, de kritikus, s az aesthetika tanára, ki 
mélyebb, rendszeresebb tanulmányokat tett a külföldi irodalom
ban, miről ép az ezután az Érd. Muz.-ban megjelenő érte
kezései tanúskodnak. — Buczy Ejnil mint az aesthetika tanára 
N.-Szebenbtn, a bölcseleti kritika első kiváló képviselője hazánk
ban, nem mint gyakorlati tanár, de mint oly aesthetikus, ki — 
eltekintve a már fen^említett Szép Aesthetikájától, — első fej
teget és szép sikerrel széptani elveket,2) — s így első sorban 
a bölcseleti kritika alapelvét: az í z l é s t .  Az Ízlés tana, mely 
később Kölcseyt is oly erősen foglalkoztatja. Buczy Emilt is 
gondolkozásra ébreszti: „Az elmének magasabb kifejlődése körül 
az ízlés munkájában“ ez a címe az értekezésének, melyben mind
járt azt a kérdést veti fel „ha az olvasó az igazat megismeri — 
vagyon-e mindjárt elegendő Ízlése ?“

Kis érj ük figyelemmel vizsgálódása menetét, s arra az ered
ményre fogunk jutni, hogy nemcsak egy tehetséges költőt, de 
egŷ  tudományosan képzett főt, világirodalmi tájékozottsággal biró 
férfiút — bírtunk vala Buczyban. — Miután felveté a kérdést, 
történet-bölcseleti utón, az Ízlés emelkedését és sülyedését ma
gyarázza meg a latinok és görögök s majd a renaissaince költői
nél, felkiáltva: „mi lett volna Fracastorból, Flaminból, Nangeró- 
ból, egy Janus Secundusból, Bonefonnból, Bezából, Janus Pan-

!) L. Kazinczy Érd. Leveleit.
2) A „Mindenes Gyűjtemény14 V. kötetében találunk ugyan már 2 aesthe* 

tikai cikket, az egyik az Ízlésről szól, de csak kivonata „L ’Ars de sontir et de 
juger en materié de Gout. Paris 1762.“ c. munkának, pusztán tejtegeti ezt a 
kérdést: „mi az ízlés:“ s arra az eredményre jut, hogy az „a szépnek minden
féle nemeiben szenvedő érzés akkor, mikor valamelly dolognak ideáját meg
szerzi.“ Az író hozzáfűzi ehhez saját nézetét az Ízlésről, mely valóban igaz 
alapelveken nyugszik. „Az ízlés nem szabad akarat szerint való dolog: az 
időkhöz, környülállásokhoz, természeti bélyegekhez van ez alkalmaztatva.“ 
Mindez kivonatos, rövid ismertetés, a miként a másik cikk is, mely a s z é p  
meghatározásával foglalkozik, s Andre francia jezsuitának 1741-ben megjelent 
müvén alapszik. E rendszer 3 féle szépet különböztet meg: látható szépet,
erkölcsi szépet és mesterséggel készült szépet. E kivonatos cikkek nem érhet
ték el azt a célt, melyet kitűztek maguknak : az olvasókban az aesthetika iránt 
érdeklődést kelteni, de a cél így elvontan is valóban dicséretet érdemel. Meg
említjük még Sófalvinak Sulzer alapján írt munkáit és Verseghinek értekezéseit 
is, de mindez csak a kezdetlegesség bélyegét hordja magán.
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noniusból s más költőkből, kik a klassicai ízlést beszívták, s 
kiknek villámgondolatjaikat egy félig megmaradott nyelv és egy 
Lexicon hátráltatta.“ Az ízlés korcsosulásának tartja a latin 
írók puszta utánzását, ellentétben a nemzeti nyelv művelésével. 
Itt ismét a Kazinczy tanítványára akadunk. Kazinczy volt az, a 
ki kimondá, hogy a németek nagy költőjén fejleszszük Ízlésünket, 
de ezáltal nehogy azok puszta utánzására fajuljunk, hanem édes 
hazai nyelvünket műveljük és tökéletesbítsük. — Ugyanezen elvet 
vallá már Bessenyei is, ezt sürgeti Buczy Emil, s fejtegetései 
erre céloznak. — Majd rámutat a németekre, mely nemzet min
den alkalmat megragad, hogy nyelvét fejleszsze, irodalmát tágítsa, 
tudománykörét bővítse. S még sincs oly tekintélyesnek elismerve 
az ízlés dolgában, mint akár az angol; ezt ismét annak lehet 
betudnunk, mivel válogatás nélkül felvesz mindent, mit útjában 
talál. Franciaországnak szerencséje volt a legalkalmasabb kor
ban, a legnagyobb lángelméket szülni. X IY . Lajos korában az 
udvar vezette az Ízlést.

Nálunk különböző külső és belső okok munkálkodtak közre, 
hogy egységes Ízlés nem keletkezhetett. — A  nyelv csinosítása 
is könnyű volt nekik, nyelvök rokon lévén a latinnal, a mit nem 
tudtak nemzeti nyelven kifejezni, átvették a latinból, sőt ha ezt 
ott sem találták meg, „éltek a rómaiak szabadságával, s a gö
rögből legalkalmasabb szavakat kölcsönözték?“ Yolt olyan kor, 
midőn elismerték a görögök és a rómaiak arany korabeli ízlésé
nek klassicitását, s e tudatban megnyugodva, mit se tettek az 
ízlés fejlesztésére, csak a legújabb időben. — Alakultak ugyan 
akadémiák, s tudós társaságok, melyek feladatokul az Ízlés fejleszté
sét tűzték ki: „A  Litteratorok azután is folytatták pennahadjokat, 
de csak addig, a míg publikumra akadtak. A  józan ízlés boldog be
folyása, azoknak tekintetét is meggyengítette.“ Majd felvet egy újabb 
kérdést: „a józan ízlés tónusa, maga a józan izlés-e?“ E kérdésre 
a szokás, az erkölcsi kényszer tanával felel. A  szokás, a közízlés, 
gyakran felkelti az egyénben a hasonló érzelmeket, a hasonló gon
dolkodást, úgy, hogy mintegy öntudatlanul a jó Ízléshez alkalmaz
kodik. „Az ízlés tónusa nem maga az ízlés, csak út az ízlés elnye
réséhez.“ Csak a génié az, ki hamar ráismer a józan Ízlésre, azt fo
gadja el követendő például, a köznép, néha csak századok után ismeri 
el. íme Milton „Elvesztett paradicsomát“ csak száz évvel utóbb 
Addison ismerte el és hirdette először remek eposznak! Megtörté
nik az is, hogy a géniét a körülmények bilincselik le, megszegve 
szabad szárnyalását. A  korabeli tónu9 Shakespearet is lenyűgöző, 
s míg drámáinak belső tartalma, a művészet oly magas fokára jutott 
a külső, hasonlókép Dantenál is, sokkal gyengébb. így a renais- 
sance korában a latin irodalom utánzása, sok eredeti, jeles tehet
séget elsülyesztett, a mindennapiság porába. — így pld. X. Leo
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korában, már az nem is tetszett, a mi nem volt latinul írva, Pe- 
trarkát Afrika elfoglalásáról írt deák verseiért koronázták meg. 
Mivé lett volna a „Dies irae, dies illa“ fenséges költemény szerzője 
ha nem élt volna az ízlés e hanyatló korában. Majd saját korá
nak jellemzésére tér át, és erős, hazafias színekkel ecseteli korá
nak irodalmi viszonyait. „Némelyek drámát mernek írni, a nélkül,, 
hogy a dráma theoriáját jól ismernék, s mégis hiszik, hogy ők 
felette jól írnak.“ 1) Majd védelmébe veszi Kazinczyt: „a neolo- 
gusok érthetetlenek — tehát nyelvrontók — folytatja gúnyosan' 
— Dayka az Elyziumból visszetér s ha megvallja mi halhatat- 
lanítja Himfyt, Himfy meg vagyon sértve.“ Keserűen vallja be,, 
hogy a kritikai Ízlés, nálunk el van hanyagolva, pedig ha valaki 
igazán szereti hazáját „ki nem kívánja akkor nemzeti Littera- 
turáját gyarapítani?“ Nekünk is lehetnek jeles férfiaink, a miként 
voltak is, vannak is; így a jogi téren, a költők között egyaránt. 
Feladatunk, a nyelv fejlesztése, terjesztése, hogy ezt megérthes
sük, nem elégséges a grammatikai ismeret, de „a nyelv geniusát 
kell ismerni,“ — ugyan azt mondva, miket Kazinczy: „melyet a 
derekabb írók szorgalmatos olvasása, nyelveknek, a nemzet karak
terének, polgári és vallásos alkotmányának, minden szokásainak, 
s tónusának megvizsgálása s egy csinosodható Ízlés nélkül, senki 
el nem érhet.“ De azelőtt nem is írhatott senki nemzeti nyelven, 
mert törekvéseit ez esetben senki sem méltányolta. Kazinczy volt 
az első, ki ez irányban hatni kezdett; „ki magát a Literatura 
gyarapítására feláldozta, ki elvárja és elfogadja a józan kritikát.“ 
Nagyou szépen okoskodik, kimondva, hogy akkor „mikor íróink 
az elsajátított idegen nyelven is valamire mentek, mennyivel 
többre mehettek volna egy kicsinosodott nemzeti nyelven, mely
nek tökéletes tudásához, félannyi, vagy kevesebb idő alatt eljut
hattak volna? De mondhatja valaki, hogy ezen idegen nyelven 
írók a külnemzetek kedvéért dolgoztak. Nem lehet, — mondja 
értekező, — mert kik hazájukat szeretik, azok nem fognak ide
genek dicséretére vágyódni, s ha igen „nem a két Haza az első, 
melynek elfajult gyermekei is voltak !“ Elismeri, hogy a nemzet 
eddig is mindent elkövetett, hogy literaturánk gyarapítását elő- 
segélje. S bár akadtak íróink közt egyesek, kik irodalmi iskolát 
alapítának, de „ezeket egyes literatoroknak tartani vágyó kriti- 
kaszterek“ elidegenítik. Mások pedig, hiú elbizakodottságukban,, 
eltávolítják maguktól a hozzá közeledőket. S itt kimondá azt a

Cé Ízás Andrád Elekre, ki akkortájban több drámát állított össze, mi
nők pl. „Kolozsvári szép leány*4 1792, ..Krollin Óbester“ 1793. stb. Andrád 
pályázott „az Érd. Muz.u pályázatán két darabjával. Mint tudjuk nem nyert ; 
melyik volt az övé — kétes, jellemző erős önérzetére Döbrenteihez írt követ
kező mondata : „Nem hiszem, hogy darabjaim, akármely Hazámfija által legya- 
láztathassanak. Mert a kritikára megfelelek : Én !u
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valóban igaz jelszót, mely értekezésének alapeszméje: „A z  i g a z 
na k  és s z é p n e k  e l f o g a d h a t á s á r a ,  az i d ő n e k  k e l l  
e l ő b b s z ö r  me g é r n i ,  h o g y  a z o k  k ö z h a s z n á l h a t ó k k á  
l e h e s s e n e k / 4 A  tudományok az ízlés csinosodására tagadhatlan, 
nagy befolyással vannak, de csak az igazi. tudomány, s nem az 
a felületes, melyet módiból üzünk. „Ha a külsőket csak módiból 
tanuljuk nemzeti karakterünket elősegítjük-é ?“ Ezen nemzeti 
haladásunkat gátló akadályok elsorolása után, azon reménységgel 
fejezi be művét, hogy bizonyára hazánk is a józan Ízlés követé
sét fogja célul kitűzni, „mintsem a sok rendű és szinü tudatlan
ság tapsától függjön!“

íme ez értekezés nem az Ízlés definíciója, sem annak jelen
ségeiről nem szól, de egy tudományos fő, s egy lelkesülő honfiú 
fejtegetései melylyel a haza emelkedését, a nyelv szépítését, és a 
hazai irodalom iránti érdeklődés felköltését — célozza. Döbrentei 
kézirati levelei közt, melyeket Kazinczyhoz intézett, e szavakra 
találunk, ez értekezésre vonatkozólag: „Mily excellens munka ez 
Barátom! A  XV. § nagy lármát fog indítani, mert ő ott bátor
sággal említi, hogy mi mily pedantosan állunk, hogy azt kérdezik, 
mi az a „Gustus“ ? De szükséges, jól által látom már, szükséges 
az ily bátor felszóllalás, különben nem lehet eloszlatni ezen 
Szacsvay Boérságot.“ Itt Döbrentei Szacsvaynak és Boérnak az 
Erd. Muzeum ellen terjesztett recensiójára céloz, melyre vonat
kozólag írja : „Ez utóbbi matadornak recensióját még nem olvas
tam el, mert nem volt időm. Felelni — bizonyosan fogok.“ Ugyan
ezen recensióra vonatkozólag Kazinczy levelei közt olvashatjuk 
a következőket: „Az Érd. Muz. egy recensiója jőve ki, de az 
csak kéziratban forog az emberek között. Azt nagy nevetések 
között olvastam noha erdélyi correspondensom csak fragmentu
mait küldé meg. A  versekről nevezetesen azt mondja, hogy azok 
oly nevetségesek, mint az Arankáéi lenni szoktak.“

Döbrenteitől az Erd. Muzeum X. füzetében e szavakat ta
láljuk : „Azt könnyű vala nekem is előrelátnom, hogy az emberi 
gyarlóságnál fogva azok, kiknek munkáji a megjelentek közzé 
nem adattak, neheztelni fognak, mivel a feljebb haladni nem 
akaró, talán már tökéletesnek vélvén magát, hamar megvetteté- 
sét gyanítja. — Két ilyen, visszakivánván adni az intést, oly 
recensiót írt, egyik az I-ső, másik a III-ik füzetre, mely nem 
épen annyi érdemet talál a Múzeumban, mint ugyanezen Füze
teknek a „Bécsi Literatúrai Újság“ s a „Hazai Tudósításokéban 
felszólalt megitélője. Az elsőbb recensensnek Buczy Emil barátom 
felelt, a mit én csak esztendő múlva tudtam meg.“

E kritikáját nem tudtam sehol sem megkapni, meglehet ez 
is csak kéziratban forgott az emberek között, különben bizonyára 
Döbrenteinek előbb jött volna tudomására, s az oly kritikára,.
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mely kéziratban forog közkézen, bizonyára ilyen választ is kell. 
s lehet adni. Ép ez oknál fogva, az a ránk nézve oly érdekes 
iratnak ma már nyoma sincsen. — Az Erdélyi Múzeumban meg
jelent másik két értekezéséről, csak rövidebben kívánunk szólani, 
mivel ezek már nem oly nagyjelentőségüek, bár az érdekesség 
varázsát magukon hordják is. „ A  görög génié kifejlődése okainak 
sajdítása,“ l ) ez másik értekezésének címe, melyben kutatja azon 
okokat, melyeknek következtében Görögország az ízlés oly elér- 
hetlen magasságára jutott. — Ez okok főbbjét a természet és 
viszonyok kedvező befolyására vezeti vissza. — Alig egynéhány 
század alatt érte el Görögország a virágzás ama magas tetőpont
ját, melylyel méltán büszkélkedhetik. íme az erős akarat, a haza 
szeretete, honfiait magasabb, nagyobb célok elérésére serkentették, 
fenségesebb tettekre hevítették.

Majd Kóma vette át a klassicus vezérletet, Görögországot 
hasztalan igyekeztek az elvétve született nagyok újra fölemelni, 
Róma, Kóma maradt, Görögország szerencsecsillaga lehanyatlott. 
Ez okból a historikus és bölcsész legkedvesebb kutatási tárgyul 
a görögöket választá, mert a görög művészet és költészet, a 
tökély eddig ismert polcára jutott. Más nemzet még nem birta 
utólérni, nem hogy fölülmúlta volna. Maguk a nemzetek is a 
görögöket választék ideálul, s a görögök között is Athéna volt 
az, mely a többi közt kitűnt. De a görögök írói és művészei is 
emberek voltak, s így be nem tetőzött náluk a fejlődés: raz 
embert a tökéletesedés karakterizálja.“ Példa erre a szobrászat; 
még a művészet is előmozdítá az ideál fejlődését. A hŐ9ök szob
rának láttára nemesbült az ízlés, s viszont az ízlés fejlődése, a 
müvek fejlődését befolyásolta. Az építészet, festészet, sőt maga 
a mythologia is a génié fejlődésén munkálkodott közre: ..ezek 
azon boldog időszakban egyszerre kifejtették a géniét, s mint
egy elementumában vitték.“ Ugyanezen eredményre vezette 
vizsgálódásának másik • neme is, mely az ifjak fejlesztése körül 
mozgott. íme az a tapsvihar, mely a játékok alkalmával a győ
zőket illeti, buzdító hatással volt a költőkre, mint mondja, „ideál
jánál többet látott a valóságban — ott tanult bízni a szent 
sugárban, s józanon merni!“ A  költők érezték a büszkeséget és 
átplántálták a közemberek szívébe is. rHellás boldog volt ebben 
nagynak lenni, s ezen nagyságát férfiasán érezni.“

A  művészet, a tragoedia. sőt a comédia Í9 közrejátszott a 
műveltség és ízlés terjesztésében, annálinkább, mert e nemzet 
lérfiai közűi váltak ki azon szónokok, kik „egy oly elérhetetlen 
pontra léptek !a Mégis mindazt. — mit művészet, költészet, pliilo- 
sophia egy nemzet nagygyá tételére véghezvihetett, s véghezvittf

l) „Sej d ? te se“ — érdél vies.
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is, melynek lefolyását Döbrenteinek az Akadémia kézirattárában 
őrzött, Kazinczy hoz intézett leveléből ismerjük. Döbrentei 1817. 
okt. 9-iki kelettel ezeket írja. „A  X-ik füzettel én a Múzeumot 
minden bizonynyal végzem, de Buczy tüzbe jőve, s ő minden áron 
akar dolgozni. Ez a barátom engem a hozzzám küldött sok 
silány munka igazgatásaiért szemétbirónak nevezett, s a szemét- 
biróságot megúuván, oly egyezségre léptünk, hogy ő és én dol
gozásainkat együtt adjuk ki. mintegy folytatásul annak a mit a 
Múzeumban elkezdettünk. Ó kikötötte azt, hogy senkinek mun
káját fel ne vegyem, hanem csak a tiedet és gróf Dessewffyét, 
ha t. i. kötésünket ti ketten meg nem vetitek. . . . Ha szövetsé
günkbe lépsz, örvendeni fogok/4 Majd a íebr. 6-án 1818. kelt 
levelében erre vonatkozólag: Minthogy nem adhat ki minden 
munkát a X . füzetben „azon gondolatom van, hogy a kiadásra 
jónak talált, de el nem férhető munkákat (mert a X . füzet az 
utolsó) külön cím alatt adom ki. Azon új című munkák kidol
gozói leszünk négyen, — a mint Buczy kívánta, — Te, Buczy, 
Dessewffy és én, kivévén azok munkáját, kiket még a X-be kel
lett volna kiadnom. Nem fogadok el ezután senkitől, csak négyün
kéit/4 Még 1818. ápr, 24. kelt levelében is szándoka volt Kazinczy 
Catilinaris és Wilandi fordítását, Buczynak a lyrica poesisről 
írt értekezését, Bibiczei Dániel „Agricolá44-ját, gr. Dessewffy 
„Bártfai leveleiét kiadni „csak ezek iráut Trattnerrel személye
sen akarok beszélni.44

S minthogy erre alkalom nem igen akadt, így még 1819. 
márc. 15-én in csak a szándéknál maradt, sőt ezt írja Kazin- 
czynak: „ha semmire sem mehetnék, fordításodat visszaküldöm 
épségben/4 Eközben Döbrentei megírta az élőbeszédet s az ápr. 
7-én kelt levelében írja, hogy „Trattnernek megírám, azon hozzá
tétellel, ha kiadja jó, ha nincs kedve hagyja el. De ha igen, 
vétesse stylusba „barátságos tudósításom44-at Vitkovicscsal.44 De 
ez idő alatt gr. Dessewffy József „Bártfai levelei44 a Kurirban 
kilőttek, Kazinczy abbahagyta a Cicero fordítást s a kiadás 
dugába dőlt.

így Buczy Emil értekezése csak tiz évvel később 1828-ban 
a „Felső Magyarországi Minervá*-bán jelent meg, „A  lyrika 
poesis okai s a lyrikusok44 címmel. Ez értekezésében jellemezve 
a régiek lyrai költészetét példát akar mutatni a jelennek. A  
jelenlegi költészet dicséretében elvakultak már azt gondolják, 
hogy Hellász és Romához emelkedtek s mivel utánzóik akadtak, 
kik tapsolnak ez eszméknek, a kritika kötelessége kimutatni a 
valót; nem célja ezen „eszelősködéseket megcáfolni*4, csak azt 
akarja megmutatni mi tulajdonképen a nagyszerű a régiekben s 
milyennek kell lenni a valódi költőnek.

így közvetve ezek közvetésére buzdít, testestől lelkestől hir
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detve az ó-klassikus elveket. Megkezdi a görögök lírájának jellem
zésénél, szól azon viszonyokról, melyek a görög államban fenáilottak, 
s azon igyekezetből, — mely minden görögöt áthatott, — emelkedni 
„fölfelé csak fölfelé,“ — származtatja az ideal iránti szeretetet, 
a derült világnézletet és hangulatot, mely a görögök költészetén 
végighúzódik. A  vallás, herosaik, félisteneik, nympháik — szóval 
a mythosz költőisége lángra gyulaszták a génit, emelte őt a 
közfigyelem s a bátorítás is. A  lángész már születésekor meg 
van ihletve a nagynak és szépnek teremtésére; s az első a szép 
csoportban: Pindarusz, „kinek daláért zeüsz a titánokat elfelejti, 
s a hatalommal hozzá közelítő Hellászt kegygyei nézi s meg
engedi, hogy Héroszai Olympost szomjazzák.“ Pindarust jellemzi 
ezután, elmondja miben tökéletes, de megrója helyenkénti érthe- 
tetlenségeért. Kifejti, hogy Pindarosz csak Hellaszban lehetett 
nagygyá, midőn érezte a „dicsőt,“ mely feléje sugárzott. „Mert 
a lyrica poesisban is a tárgynak egy f e n s é g b ő l  kell a Poé
tára hatni.“ Ebből értjük, hogy Buczy csak egyoldalúan az ódá
val foglalkozik, mintha a dal, az elegia stb. épen úgy nem volna 
lyrai költemény. Majd említi Pyrheust, Saphóról mondja: „szám
talanszor olvasva, számtalan nem ismert fenségbe emeli a lelket.“ 

Míg Pindarosznál hibákat is talál, Horácnál azokat is 
védelmébe veszi. Tűkörtisztává akarja, tenni kedvencét, védbeszéd 
ez az ó-klassicismus mellett, de csak egy kései utóhang, mely
nek talán nagyobb jelentősége lett volna, ha tíz évvel előbb, az 
Erdélyi Múzeumban jelent volna meg, a mikor az ó-klassikus 
iskola javában virágzott, mikor még nem ütött oly nagy sebet 
rajta Kölcsey Berzsenyi ellen írt bírálatával.

Volt már szó más helyen mennyire s mily módon veszi 
védelmébe Horácot, itt még pótlólag megjegyzem, hogy azért 
elismeri, mert elkeltett ismernie, hogy Horác költészete görög 
nyomokon indul, sőt legújabban kétségbe vonják eredetiségét is. 
Majd Ossian jellemzésére tér át. Hogy foglalhat helyet Ossian 
a lyrai költők közt ? Nincs róla adatom, hogy Buczy oly t ö k é 
l e t e s e n  bírta volna az angol nyelvet, hogy Ossianról véleményt 
mondhatna (12 sor ismertetés különben nem is kritika,) és ő 
Ossian-nak nem is epikus műveit vette itt fel, de hymnuszait, 
melyeket hőseinek buzdítására sző versei közé. Ezek egyikét (a 
„Naphoz“ címűt) a görög hymnuszok fölé helyezi „oly bátor 
gondolatokkal ezeknek egyike se fellengett.“ Az újabb literaturát 
előtte a renaissance latin költői képviselik; szól; ugyan röviden 
Petrarcáról is, de inkább Sarbiewszkyt emeli ki: „Ezen poéta 
az újabbak között legtöbbet fogott fel, fellengő geniusa a szolgai 
utánozást megvetve a Poétát tulajdon Empyreumába vitte.“ Vé
gül az angolokról emlékszik meg: „Ezek közvetve is nagyok!“ 

Látjuk, hogy csak azon költőket említi fel, kikre támasz
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kodhat, kiknek dicsőítésekor mintegy a saját elveit szentesíti 
meg. Ismétlem ez vádirata, s talán legsikerültebb vádirata a 
hazai ó-klassikus oskolának, mi több ily alapos ösmeretekkel 
Kazinczy és Kölcsey kivételével korában sehol sem találkozunk.

Kár, hogy alap-elve hibás, mely már akkor is sokat veszí
tett erejéből s elhangzott, mint a pusztába kiáltó szózat. De 
reánk azért is érdekes, mert egy mély gondolkodó leikébe hagy 
bepillantani s megmutatja, hogy a k e v é s b b é  i s m e r t  a l a 
k o k  k ö z t  is t a l á l h a t u n k  n a g y  e l mé k e t .

Tudományos működését még egy más oldalról is érvénye
sítette; szokott N  jegye alatt az Erdélyi Múzeumban Fejér 
G-yörgy „Antrogplogia^vagy az Ember ismertetése“ c. munkáját 
veszi a kritika bonckese ~álA Mint-kritikTistT' ugyanazon mély 
szellem, alapos ismeret, tárgyilagos nézetkimondás jellegzi, mint 
az értekezőt. Kazinczy „Himfy bírálata“ volt előtte a példány, 
melyre támaszkodva a nagy íerhü'-nyomdokain haladt, kritikai 
elveit követte, s valódi minta-kritikát írt, megmutatva, hogy lehet 
dicsérni is, gáncsolni is, de mindig azt, mi dicsérendő vagy gán
csolandó. A  hibák, melyeket felsorol valódi hibák, melyek ellen 
polemizálni nem lehet. Az ízlés kutatója az eszményi ízlés ma
gaslatára emelkedett, de azért nem tartott maga előtt Kölcsey- 
féle „polykleti kánonokat“, mert csupán a korviszonyok méltá
nyos szempontjára helyezkedett. Bírálatának hangulatát fejezi ki 
ez a pár végső szó: „Mind ezen csekély hibákat az előttünk levő- 
könyv egyéb becse jóval is fölülhaladja, mi pedig szivünkből 
kívánjuk, hogy ez a mint igen meg is érdemli, mentői több Ta
nulónak s Tanultaknak kezei közt forogjon.“

Mindezen tudományos működését pusztai magányában fejté 
ki, Sz.-Benedeken, hol 1819-ig gr. Kornis Ignácnál volt nevelő. 
Majd 1819-ben br. Splényi generalis fiát vette át, mert mint 
mondottuk, gr. Kornis István neveltje meghalt. Itt sem maradt 
azonban sokáig, már 1820. julius 28-iki kelettel írja Döbrentei 
Kazinczynak: „Buczyval. a rég nem látottal töltöttem minden 
időmet Kolozsvárt. Most a fejéregyházi gróf Haller Jánosnak két 
fia is az ő gondja alatt van s dolga elég.“ Itt maradt 1821. hus- 
vétjáig,*) a mikor egészsége helyreállván a károlyfehérvári sémi- 
nariumban, — melyet 1753-ban br. Stoyka püspök alapított, — 
az erkölcstan és lelkipásztorkodástan tanári székét elfoglalá, hol 
1833-ig munkálkodott. Ez idő alatt tudományos munkálkodása 
más irányt vett: mint Szeder Fábián Wigand hírhedt „Esmere-

0 Ferenczy : „Magy. írók élete“ c. müvében, valamint Heckenast; „Isme- 
rettár“-ában az áli, hogy 182 3-ig nevelősködótt s hogy a károlyfehérvári semi- 
nariumban 1824-ben foglalta volna el tanári székét. Ezzel ellenkezik úgy élet
rajzi levele, mint Beke Antal, („A károlyfehérvári papnövelde történeti vázlata“ ) 
ki élete e mozzanatát 1821-re helyezi.
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tek Tárádban, — bizonyára hiteles forrás alapján, írja, tanít
ványai számára deák nyelven — mit Bécsben sajátított el töké
letesen — paedagogiát írt s br. Szepessy Ignác, erdélyi püspök, 
kívánságára theologiai leckéket is. De ezeken kívül főkép: a gö
rög irodalom egyik büszkeségének, Platónak átültetésével foglal
kozott.

IV .

Plató fordítására Döbrentei buzdítá.
Tudjuk, hogy Döbrentei és Buczy közt mily önzetlen baráti 

viszony létezett évek hosszú során át. Döbrenteinek elvitázhatlan 
érdeme nyelvünk fejlesztése körüli buzdítás, izgatás, bár ennek 
rugója pusztán a vágy, Kazinczy tekintélyére vergődni. Az 6 
buzdítására fordítá le Vályi Nagy Ferenc az Iliast, ő pendíté 
meg az eszmét, Blair Hugó aesthetikájának lefordítását illetőleg, 
mit később Kiss János eszközölt. Hasonlókép Danteről szólva, 
felkiált: „ki fogja ezen hatalmas teremtő é s z 1 á n g Divina 
Comoediáját olaszból nyelvünkre fordítani?“ 1818. julius 15-iki 
kelettel örvendve írja Kazinczynak: „Buczy engede végre kéré
semnek s fordítani fogja Longint. Mutatta már készületeit.“ De 
Buczy, tudjuk, Platót fordítá s így arra csak később határozta 
el magát. 1828. julius 18-iki kelettel csakugyan írja Döbrentei 
Kazinczynak: „Bnczy a görög historikusok fordításáról gondol
kodik s meg akarja kezdeni Xenophont.“ Toldynak ellenkezőleg 
(1828. jan. 26.) Thukydidest, Demosthenest és Lysiost jelöli ki. 
Ez bizonyítja, hogy sokáig évődött magában, míg végre Platóban 
megnyugodott. Az idealismus emberét természetes vonzalom fűzte 
az ideál klassikusához.x)

A  kézirat széljegyzetének tanúsága szerint 1831. ápr. 6-án 
kezdett a munkához 8 befejezte ugyanazon év október elején. 
Lefordítá a következő részeket: A  politikáról I —X . fejezet; 
Euthyfron; Sokrates apológiája; Kriton; Fáidon; Theages; A  
szerelmesek; Sokrates beszéde Filippon ellen; Első olymposi 
beszéd I —IV. fejezet (töredék.)

Platóról ugyan a legújabb tudomány azt állítja, hogy leg
kevésbé sem idealista, de sőt nincs is határozott rendszere, a 
mi van az maga a scepticismus, mely szellemének drámai hajlé
konyságot adott. Egyben központosulnak tanai: „csak egyért 
érdemes élni — az igazságért.“ Lewes szerint: „Ha van egy- 
átalán elmélet, mely neki tulajdonítható s pedig annál jogosabban, 
mert saját tanítványa Aristoteles tulajdonítja azt neki, úgy az l

l ) £ munkája, kéziratban bár, de megmaradt; található az akadémia 
kézirattárában (55. sz.) sűrűn írt 56S oldalon 4, r.
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az e s z m é k  e l m é l e t e ;  és íme, nemcsak, hogy ez az elmélet 
különböző dialógusokban különböző módosításokat szenved, hanem 
„Parmenides44 azt győzelmesen meg is cáfolja.44 Mindennek dacára 
nem tagadhatni, hogy van alapja annak, miért nézték Platót 
annyi évszázadokon át idealistának: Phaidonjában s más párbe
szédeiben találunk helyekre, melyek után a mai tudomány is 
felkiált: „ez a pbilosophia költészete!“ (Lewes.) Az ilyen helyek 
nagy számmal fognak helyet műveiben s azért egészben véve Plató
ról való véleményünk oly rohamosan nem változhat át a másik 
végletre. S a kor, melyben Buczy élt s sokáig utána, Platót ide
alistának nézte.*) Ez adja a kezünkbe a kulcsot, miért lelkesedet: 
Buczy Plató iránt s választá őt hazai nyelvünkre való átültetés 
céljából.

Fordítása nem emelkedik fölül a középszerűségen, de a 
korabeli szépprósának nem érdektelen kísérlete. A  görög aoristust 
a hagyományos „ván-vén44-nel adja vissza, mi által szárazzá lesz. 
bár magyarsága ellen — úgy általánosságban, — nem emelhető 
kifogás.

Fentemlített bírálatában írja: „Nem kell szinte nagyon ide
genkednünk egyéb nemzetek példája szerint nyelvünkbe idegen 
mesterszókat felvenni, ha azokat anyai nyelvünkön világosan s 
érthetően ki nem tehetjük.44 Ezt, sürgeti Kazinczy is a Dayka 
versei előtt lévő élőbeszédében. O maga is e táborhoz szegődik; 
átveszi az újabb kifejezésmódokat, használja az újkeletű szavakat. 
Álljon itt mutatványúl a következő részlet, s az összevetés ked
véért szembeállítva Hunfalvy fordításával.

B u c z y .

„Mint hatottak reátok Athe- 
naeiek az én vádlóim beszédei 
— nem tudom : én magam . is 
annyira megindultam,hogy csak
nem magamról is elfeledkezém, 
oly rábeszélőleg szólának, ám
bár nyíltan szólva, semmit sem 
mondtak olyat, mi igaz. Legin
kább pedig azon az egyen cso
dálkoztam a sok hamisan mon
dott közül, melyben titeket in
tettek, hogy szónoklatom csáb 
jai ellen szorgosan óvakodnátok, l

H u n f a l v y .

„Mint hatottak vádlóim reá
tok, oh Athéneiek, hogy majd 
megfeledkeztem magamról, olly 
meggyőzőleg-szóltak; pedig iga
zat, hogy úgy mondjam, alig 
hoztak elő valamit. Mégis a sok 
hazugság között, mit előhoztak, 
azon csodálkoztam leginkább, 
hogy azt mondják: őrizkedjetek, 
nehogy én. ki hatalmas szónok 
volnék, rászedjelek. Mert hogy 
azt nem szégyelék, hogy mind
járt tettel fogom megczáfolni,

l) Goethe szerint is (Geschichte der Farbenlehre.) „ Plató az őrök egészre 
szépre, jóra és igazra vonatkozik, mely után a vágyat minden kebelben felkel 
leni, felserkenteni igyekszik stb.tf
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minthogy szörnyű erővel tudnék 
szólani. Mert hogy azt nem szé- 
gyenlették, hogy azonnal való 
ságos tettel megfognak czáfolni, 
minekutánna épen nem látszan- 
dom nagy szóló lenni, ez ben
nük legszemtelenebbnek lát
szott lenni, hacsak nem azt ne
vezik nagy szólónak, a ki az 
igazat megmondja. Mivel ha azt 
neveznék, megegyezném én is, 
hogy nem vagyok az ő érteimök 
szerint való szóló.'Mertők ugyan, 
a mint mondom, semmi igazat 
nem mondottak: ti pedig tol
lem hallani fogjátok az igazat. 
Azonban Athenaei férfiak! nem, 
valamint ezekéi, igék s neveze
tek által kiczifrázott beszédeket 
fogtok hallani, hanem az eset
leg eszembe jutott szavakat. Mi
vel bízom, hogy igazságosak, a 
miket mondok s senki közültek 
egyebet töllem ne várjon. Mert 
nem is illenék o ! Athenaei fér
fiak az én koromhoz, mint ifjú, 
beszédet alakítván, előtekbe 
menni stb.

miután sehogy sem vagyok ha
talmas szónok, ez vala előttem 
legnagyobb szemtelenségük: har
csak az igazmondót nem mond
ják hatalmasnak, mivel úgy meg- 
engedesz, hogy nem a szerint, 
mint ők, vagyok hatalmas szó
nok. Ők, mint mondám, igazat 
vagy keveset, vagy semmit sem 
szóltak: én tőlem pedig merő 
igazságot fogtok hallani. Zeüszre! 
nem mondatok és szavak és szó
noki csínok által ékesített be
szédet, milyen azoké volt, fog
tok ám hallani, athéneiek, ha
nem egyszerűt mondandók, kö
zönséges, nem válogatott sza
vakban : mert abban bízom, hogy 
igaz a mit szólok; sőt tőlem ne 
is várjatok egyebet. Nem is il
lenék az én koromhoz, hogy mint 
ifjú, készített beszéddel álljak 
elétek stb.

E rövid mutatvány is feltünteti Buczy Emil fordításai eré
nyeit, hibáit egyaránt. A  milyen jól tudja, — s magyarosan fe
jezve ki magát mindvégig, — az eredetinek gondolatárnyalatait, 
a csípős gúnyt, a maró satirát, a komoly, férfias erőt kifejezni: 
ép olyan hibája a néhol régies, körmondatos, lapidaris stílbe 
hajláson kívül,*) az a száraz egyhangúság, melylyel mondatait 
helyenként fűzi.

Mutassunk végre egyes sajátságaira is. így az idegen sza
vakat nagyban használja (pl. komödiáskodni, filosofálni) ; az ilyen 
kifejezést: „találandotokw e. h. találni fogtok; a hosszú képzőket 
(pl. szükségesség, kellemetesség, gazdagságos, minekokáért); a 
„való“ segédigét (pl. istenre való emlékezés); de már használja

!) „Nem is akarván a jeles névért s az ilyen vetekedésért kintsét köl
teni, félvén a költsőnvágyakat magában felserkenteni s segédségre s diadal- 
vágyra összehívni, azonban egynehányokkal oligarchiailag harczolván : legtöbb
ször meggyőzetik.u (78 1.)

Lázár B . : Buczy Emil, 4
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az újkeletű szavakat (pl. szónok, költemény, erény, lélek, lég, 
lényeg); kerüli a mellék s közbevetett mondatokat, inkább kö
rülírással él.

Buczy e fordításának érdekes története van.
A  „Történeti Lapok“ I. évfolyamában közöltetik Buczy Emil

nek egy levele mely 1831. febr. 14-én kelt s br. Wesselényi Miklós
hoz van címezve. Wesselényi, mint e levélből kitetszik, ki akarta 
adni barátja Plató fordítását, prósai írásaival egyetemben. De 
akkor még a fordítás nem állt készen, s „különben is az lön 
arányzatom — írja Buczy — hogy Platónak minden munkáját 
lefordítva, geniusába beljebb hassak s a tehetségig felfogjam 
stylusa leglángyabb szellemét is.“ Bizonyságúl mellékeli aTamássy 
József — károlyfehérvári kanonok — és Keserű Mózses, károly- 
fehérvári professor által kiállított iratot, melyben hittel bizonyít
ják, miszerint „Buczy Emil urnái Plafonnak következő munkája 
Euthjfron, Sokrates Apológiája, Kriton, Fáidon, Theages és 
Poloteia X . könyvei hellénből általa magyarra fordítva megvan
nak s csak az új általnézést és lemásolást várják.“ A  munka 
azonban nem lön Wesselényi által kiadva, Buczy halála után a 
kézirat rokonai kezére jutott, kik azt Lezó Ferencnek, a kolozs
vári theologia bölcselettanárának, ki akkor a lyceumi nyomda 
igazgatója lett, adták át kiadás végett. Lezó 1843-ban „Aláírási 
felhivás“-t is bocsájtott ki, melyben többek közt ezt írja: „Észre
vétlen, de nem kisebb szorgalommal munkált évek óta fáradhatlan 
B u c z y  E m i l  is e nehéz pályán, ki még irodalmunk hajnalán 
ébresztő Kazinczynk iskolájával, de majd azután sokoldalú elfog
laltság miatt elhallgatott; ez évek alatt nem nyugodó lelke Plató 
magyarításával foglalkozott.“ A  felhívásnak lett is eredménye s 
csakugyan 1845-ben megjelent egy munka „Platon munkái“ cím 
alatt. E fordítás nem azonos a Buczyéval, csak annak alapján 
készült. Lezó ugyanis Buczy kéziratait átadta Csapiár Benedek
nek javítás végett, ki ekkor még nem volt a „kegyes iskolák 
papja,“ mint a hogy az előszó alá nevéhez jegyezve van, hanem 
csak 2-od évi hittanhallgató s be nem esküdött növendék. „De 
a javítást felvállaló, — írja Csapiár a fordítás előszavában — 
tudván a jelenkor igényeit, mely inkább a fordított mű szellemét, 
mint értelem hiányos, szolgai áttételét kívánja bírni honi nyel
vén ; tudván miként főleg ily nemű munkák közzétevését, kivált 
honunkban, nem lehet egyremást ismételni s ennélfogva tőlünk 
még ki nem telhető áldozatnak vélvén a korának ugyan nem 
utolsó, azonban most már csak hálás emlékben tisztelt név emlé
kéül oly hagyományt, mely fáradság célszerütlensége miatt mi 
sikert sem eredményezhet, csupán emlék gyanánt közrebocsáj- 
tani, minthogy a csak némileg is kiegészítő s célszerűsítő javítás 
már azonnal elsajátítá vala boldogult Buczy Emiltől a fordítás
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érdemét“ — tehát ő fordítá le Buczy fordítása alapján Plató 
munkáit.

Ez átdolgozásról ítéletet, legnagyobb sajnálatunkra, nem 
mondhatuDk. Odaadó fáradozásainknak sem sikerült egy példányt, 
tanulmányozásra megkeríteni; maga a szerző különböző okokból, 
melyeknek igazi alapját nem sikerült m ég megtalálnunk, saját 
példányát megvonta.

Buczy Emil ez idétt Károlyfeliérvárott tartózkodott, mint 
seminariumi tanár, de 1833-ban Bécsben találjuk, hol a termé
szettudományokkal foglalkozik. Bécsben másként alakultak már 
a viszonyok s másként ekkor Magyarországon is. Buczy Emil 
tapasztalhatta, hogy azok az elvek, melyeknek szolgálatában 
állott, mikép vesztik el hatályukat, az irodalom más irányt vesz, 
Kazinczy kezéből kihullott a vezérzászló és a klassicismus szelleme 
lehanyatlott. Meglehet ez az ok volt elhatározó befolyással reá, 
hogy fordítását abba hagyja, nem remélve sikert Plató fordítá
sával, az ideális klassikussal, mikor az irodalmi áramlat roman
tikus eszméknek nyitott tért. S elpártol az irodalomtól. Bécsben 
a csillagászattanból képezi ki magát s visszatérve, a károlyfehér- 
vári csillagásztorony őre lesz. A  károlyfehérvári csillagásztorony, 
miként maga a város, nagyon el volt hanyagolva ez idétt. A  
város utcái a pusztulás bélyegét viselik magukon, rozzant a püs
pöki lak, a hajdan hires sz. Mihály temploma is, hol Erdély- 
ország levéltára állott, elhanyagolt, csak a vár állott még, hatal
mas sáncokkal, árkokkal, a nagy kapu felett III. Károlynak a 
bécsivel is vetélkedő, hires lovagszobrával. A csillagásztoronyról 
1816-ban azt írja Kazinczy : ,. A csillagnéző itt a legkisebb kincs,“ 
— de mihelyt Buczy Emii visszatért Bécsből, hol magának e 
téren is gyakorlati jártasságot szerzett, s a Hell Miksától beren
dezett bécsi csillagásztorony mintájára átalakítá, mintegy újrafel- 
építé a csillagvizsgáló tornyot, Bécsből hozott eszközökkel gazda- 
gítá, —  ez érdemeiért kinevezték nem sokkal utóbb kanonoknak.

Életében négy kitüntetés éri.
Az első Kazinczy részéről, ki hozzá, — a már fentebb em

lített — költői levelet intézi 1816-ból, melyet többekkel, így 
Dessewffyvel, Kiss Jánossal, Berzsenyivel is közöl. 1817-ben a 
„Hasznos Mulatságok “-bán is megjelent. Dessewffy e levélre meg
jegyzi: „Buczyhoz írt verseid igen szépek. Szived vezette gyö
nyörű képzelődésedet. Be derék az, a mit az okosságról mondasz. 
A s e r d i t szó nagyon szerencsés teremtés. A  vén Fekete élete 
folyását mintegy látom. Az erdélyi paripa leírása Horáchoz 
méltó. Már rég nem olvastam elevenebbet. Nagyon boldog pilla
natban költötted e darabot. Kérlek változtasd a holdnak magusi 
fényét és tökéletes lesz a maga nemében e versezet.“ E valóban 
szép költemény más tekintetben is érdekes. Világot vet arra a

4»
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— elsodorta a harc, az egyenetlenség szele! „Hellásznak szép ideje 
örökre eltűnni látszott!“

Ez értekezése az előbbinek folytatása, s némely rés zleteinek 
kiszínezése; nem hoz felszínre új adatokat, de érdekesen világítja 
meg a meglevőkkel Görögország művészi viszonyait s ezáltal 
bebizonyítja, hogy átértette s maga elé képzelte azt a régen 
letűnt államot, melynek nyelvét oly tökéletesen elsajátítá.

„A  tragoedia legfőbbje a görögöknél, s mostani álláspontjau 
a címe harmadik értekezésének, mely az Érd. Muz.-ban jelent 
volt meg. A  tragoediát az épos előzte meg fejlődésében, — írja
— mert könnyebb volt a genienek általános emberit állítani elénk, 
s másrészt a talajt előkészíteni kellett arra. hogy „Aeschylus a 
Theszpiszi vadonabb tragoediának mívelődöttebb tónust adhas
son, s Sophocles annak főbb pontjait eltalálhassa.“ Bővebben 
kifejti a fejlődési processust, igyekszik helyesb okokra visszave
zetni a fejlődés gyors voltát, a Görögországban pezsgő erős 
hazafias lélekben, eszményi szellemben keresve azt. Róma hasz
talan vágyakozott a tragoedia oly tökéletességére, utánzó volt és 
az maradt, Horatius hasztalan adott oly kiváló tanácsokat a 
drámaköltőknek. Shakespeare tüzes lelke *) emelte fel a tragoediát 
oly eszményi magaslatra, bár azt sokáig kétségbe vonták Corne
ille és Racine hatása alatt a francia tragikusok, míg végre 
Boileau, Hume, Blaire, Lessing a francia tragikusok hiányait fel
fedezték s Addison kimondá: Shakespeare elsőségét.

A  németek Schiller és Goethével élükön a tragoedia bizo
nyos magaslatára jutottak „a hirtelen elenyészett Körner meg
mutatta, mi lehetett volna,“ de most — kiált fel gúnyosan, — 
a sokaság Kotzebuet s másokat imádja. Ez volt az ok, mely őt 
a görög tragoediák nagyságának fejtegetésére vezeté, s melynek 
bevégzése után így szól: „így fejlődött ki a tragoedia ideálja. A  
tragoedia aligha mulattatóvá nem vált; a lélek férfias nagysága, 
a honni tűz, a bátor törekedés a theatromról eltűnt.“

Ez értekezésének célja, a mint látjuk, nemes, hazafias, a 
minthogy egész lelkülete a haza szei etetővel van áthatva. Ez 
értekezés máig is tanulságos, mély gondolatai, eszméi oly igazak, 
hogy mai viszonyainkra is alkalmazhatók. — Szándéka volt ugyan 
Döbrenteinek még „A  lyrica poezis okairól, s a lyrikusok“ c. 
értekezését is kiadni, mint azt az Erd. Muz. X. füzetében írja, 
de térszüke miatt kimaradt, s a folyóirat a X-ik füzettel meg
szűnt.

Mik voltak ennek okai? A  pártolás hiány első sorban, s 
Döbrentei távozása Kolozsvárról. Volt azonban még egy utójáték

*) Shakespeare-t magyar nyelven eluszór Bessenyei említi. Szerdahelyi 
Aesthetikájában másodszor (utána Szép János) : Kazinczy lefordítja Hamletet, s 
Buczy ír róla legbehatóbban.
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körre, hol Buczy éltében megfordult.*) Megtudjuk, hogy gr. 
Korniss Ignácnál nevelősködve megismerkedett gr. K o r n i s s  
Mihálylyal s annak nagytekintéljű özvegy a n y j á v a l ,  kiről énkli 
Kazinczy:

„Nagy dísze erdélynek, nagy dísze a Teleki háznak!“

Barátjai közt első sorban áll Felsőszálláspataki K e n d e 
re s i Mihály, gubernalis consiliarius, kinek nagy érdemei vannak 
a nyelv fejlesztése, és a költők pártfogolása körül. Kazinczy 
tanúsága szerint: „0  tüzelte Erdély ifjait, hogy verseiket, mint a 
Magyarországiak, görög és latin schemák szerint dolgozzák.“ 
Buczy Emilt, kinek hasonló elvei voltak, nagyon megszerette s 
mindvégig valódi baráti viszonyban éltek, 1805-től kezdve. Toldy- 
hoz írt önéletrajzi levelében írja Buczy: „Gubernalis Kenderesi 
Mihály minden igyekezetomnek és törekvéseimnek barátja és elő
mozdítója lett.“ 2)

F r i t s i  F e k e t e  F e r e n c  (1743—1823) érdemei az iro
dalom pártolás terén elévülhetlenek. Élete úgy folyt el, — énekli 
Kazinczy — :

„valamint a völgy ere, mely hol 
Szent ligeteket serdít, hol szomjú holdakat öntöz.“

([.evél Buczy Emilhez.)

Meghalt 1823. febr. 13-án. Melegen emlékszik meg róla gr. 
Kemény József s közli is a halálakor kiadott: „Szomorú jelen
tés it  is az Uj-Magy. Muzeum 1855. évfoly. í. köt. 413.1. Buczy 
Emillel barátságos viszonyban élt mindvégig.

A  második kitüntetés 1819-ben éri.
Tudjuk ugyanis, hogy Aranka György sikertelen kísérletei 

után Döbrenteit hatotta át a nyelvmívelő tudós társaság alakí
tásának eszméje. Erdélyi Múzeumának X . füzetében 16 köztisz

*) Tekintélyére nézve egy érdekes kis adatunk is van. Kelemen Lajos : 
„A szabadsághoz“ c. vers szerzője élete végeveiben a magy. kir. ministeriumhoz 
benyújtott folyamodványában részletezvén életét, egyebek közt ezeket mondja : 
„A Kolozsvárt megjelent: „Aglájá“-ban közölve van „Angyalok szerelme“ c. 
költeményem Moor után angolból szabadon fordítva, mely fordításra B u c z y  
Emil úr azt monda, hogy irigyli tőlem.“ Századok. 1882. 76?. 1.

s) Született 1758, nov. 17. —  meghalt 1827. ápril 26-án, (L. Tud. Gyűjt. 
1824. évf.). Irt 2 müvet: „Az Erdélyben talált Thonon és Lysimachus aranyai
ról“ és „A mértékes versről“ címmel. Meg kellene még itt emlékeznünk C s e -  
r e y  F a r k a s r ó l  is, kivel hasonlóképen a legjobb viszonyban állott Buczy. 
De róla már egvetmást alkalmunk volt a „Figyelő“ hasábjain (a februári füzet
ben) elmondani : „Újabb adatok Szekér Joach. életéhez“ című dolgozatunkban. 
Cserey életrajzát 1. Tud. Gyújt. (1819. 1. 11 5. I.) meghalt 1828-ban. Van adatunk 
arra, hogy Buczy K ö l c s e y  v e i  is —  bizonyára Kazinczy révén —■ ismerős 
volt, br. Wesselényinek írja Kölcsey (1834. aug. 3i.) „Buczy Emil ez órában 
vala nálam s jelenté, hogy holnap indul Pestre s ounan a kedves, de sokat 
szenvedett kis Hazába.“ K i s  J á n o s s a l  Bécsben ismerkedett meg, miről fen
tebb már volt alkalmunk szólaní.
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teletű s tudományosságukról ismert férfiú nevét sorolja fel, kik 
koronként megjelentek lakásán,1) hol „az ott elkészült munkák 
felolvastattak, melyekre mindegyik szabadon megtette a foglalatot 
és nyelvet illető jegyzéseit 8 előadta a változtatás szükségét meg- 
kivántató okokat s a munka így vétetett feL“ Ez lön csirája 
egy újabb erdélyi Tudós Társasági törekvéseknek, melynek — 
mondhatni — csak hajnalát érte meg az 1817-ben elhúnyt Aranka.~) 
Döbrenteit kevéssel ezután Székely Mihály itélőmester és Csorey 
Miklós táblai ülnök. M.-Vásárhelyről felszólították: készítsen 
előrajzot., mikép lehetne egy újabb lökést adni az elmellőzött 
Tudós Társaságnak. Döbrentei megfelelt a kívánatnak s benyujtá 
a tervet a főkormányzónak, majd a M. Vásárhelyi gyűlés után. 
— hol az alaprajz csekély módosításokkal elfogadtatott, — 
Kolozsvárt egy lelkes felszólítás hatása alatt május 26-án a 
Társaság megalakulnak kimondatott. Elnökké lett gr. Teleky 
Pál, titkárrá Döbrentei, az elsőrendű tagok között foglalt helyet 
B u c z y E m i l i s .  S bármily buzgalommal folytak a tanácsko
zások, gyűlések, aláírások, fátuma volt az egyletnek ekkor még 
megnem alakulhatni. Az udvari kancellária az alapszabályok 
felterjesztését követele s eltiltá a gyűlések tartását az ideig, míg 
az uralkodó személyesen nem határoz. Bár gr. Teleky kétszer 
is folyamodott a kormányszékhez s az pártolva felterjeszté is a 
kancelláriához: válasz máig sem érkezett reá Elfeledték, mert 
elfeledtetni akarták. Csak 1859. nov. 23-án tudott végre „Erdélyi 
Muzeum“ névvel az egylet megalakulni.

A  harmadik kintüntetésben 1825-ben részesült, mikor 
ugyanis gr. Majláth János, (1786—1853) ki előszeretettel foglal
kozott az irodalommal, jelesen a magyar irodalommal, németre 
fordítá „Magyarische Gedichte“ c. anthalogiájában Buczynk négy 
költeményét, melynek mindegyike az Erdélyi Múzeumban jelent 
volt meg; ezek a következők: Frühlings Ende (Oda I. címmel 
jelent meg az Erdélyi Múzeumban); Der Forst. (A  liget); Das 
Bäumchen (Oda II.); s végre Verdinst (Az érdem) címűek. Tud
juk minő kitüntetésnek vették ezt költőink, Berzsenyi egy ódá
ban köszönte meg gr. Majláth, — e pusztán nemes lelkesedésen 
alapuló — buzgalmát.

A negyedik és legnagyobb kitüntetésben akkor részesült, 
mikor a megalakult magyar tudományos Akademi őt 1832. 
március 9-én levelező tagjává választotta. Tudományos működése 
ez idétt két irányú: a természettudományok tanulmányozása — 
gyakorlati irányban, — ez érdemeinek fejében 1836-ban a károly- 
lejérvári csillagásztorony igazgatójává választatott, s másrészt,

*) Ez összejövetel célját ügyesen fejtette ki Széchy Károly : i. ért. 383. í. 
2) Szilágyi Sándor : „Az Erdélyi Muzeum előzményei.“ Búd. Szemle.
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mint az akadémia lev. tagja annak, regi nyelvemlékeink gyűjtése 
körül nagy szolgálatokat tett. •

Élte e szakaszára Döbrenteinek hozzáintézett leveleiből 
nyerhettünk adatokat, melyek azonban fényt vetnek irodalmi 
működésére is. 1835. körül leírt az Akadémia kézirattárában 
őrzött (15. szám. 8r.): „kivonatok a halebori pap bibliájából“ 
címmel egy Károlyfejérvárt meglevő régi kéziratot, mely tulaj
donképen Halebori Bertalannak 1508 bán készült biblia fordítása 
s a Döbrentei-codexben megtalálható. Ugyanazon év junius 15-én 
kapja Döbrenteinek hivatalos felszólítását, hogy mint az akad. 
lev. tagja kutassa ki, miféle régi könyvek vagy kéziratok lappan- 
ganak a károly fej érvári könyvtárban s írassa le, mint azt a Hale
bori pap bibliájával tette.

Egyszersmind tudatta vele, hogy az augusztusi nagygyűlésen 
vidéki rendes tagnak akarja jelöltetni s kérdi, hogy mint csil
lagász — a mathesis osztályba, vagy mint Plató fordítója — a 
philosophiaiba — szeretne inkább jutni ? Még a nagygyűlés előtt 
írja — jul. 25-én — hogy a megtalált kéziratokat, melyeknek 
jegyzékét Buczy beküldte volt, tisztáztassa le, s hogy inkább a 
mathesis osztályába jolölteti, mert csillagász úgy sincs. Azonban 
a nagygyűlésen ármánykodás következtében úgy látszik kibukott 
vagy talán jelölve sem lett, erre enged következtetni Döbrentei
nek 1837. máj. 16-án kelt levole: „Essék le álluk irigy paptár
saidnak ! Sok van olyan körületted látom. Csak úgy égek magam 
is, minél előbb téged kimenteni rágalmuk alól s egy kicsit boszut 
állani érted. Emillem! én és te örök barátok vagyunk! A mi 
az egyiket sérti, érzi a másik is!“ S utánna veti: „A  gúnyolói- 
dat leverem nyomtatásban, mely nállam már le is van Írva.“

íme annak a szerény, hallgatag embernek, ki arra kéri 
Döbrenteit, hogy müve alá ne tegye ki nevét, — mire azt feleli 
Döbrentei: „kiteszem, hogy Biographiádba menjen!“ — s ki 
Toldynak írja, hogy a Tud. Gyűjteménybe csak azért nem írt, 
mert az ott dívó polemikus hang visszatetszett szelíd lelkének, 
ki kéri Toldyt, hogy említse meg a róla Írandó életrajzban, 
hogy értekezésedben sok a nyomdahiba, mert nem szeretné, ha 
olvasói azt tennék fel felőle, hogy nincs elég tisztelettel irántok. 
„Ezen szent tartozás elmulasztása, mindég hitványságot árul el“ 
— mondom még Buczynak is akadtak ellenségei, ármánykodói.*)

*) Kik voltak s mi volt tulajdánképen az ármány, a rágalom —  nem sike
rült kitudnom. Ez alkalommal megemlítem, hogy Kazinczynak az „Erdélyi Mú
zeumiban megjelent Kisfaludy Sándor „Himfy szerelmeiét elítélő bírálata után. 
Kisfaludy elfordult tőle s vele el egész körétül is. Érdekes adatul szolgál ez 
ügyre vonatkozólag Buczy Emil kővetkező megjegyzése, mit br. Wesselényi 
Miklóshoz ( i H32. felír. 14.) írt levelének utóiratában megtalálhatni : (Tört. Lapok 
I. évf.) „Csudáivá értem egy kolozsvári piaristától (Fitostól), hogy Kisfaludy 
Sándor engemet ellenségének tartana. H y m f i j é t E r d é l y b e  én h o z t a m



55

De Döbrentei beváltotta szavát.
A „Magyar Nyelvemléktár “-bán, a Bécsi-codex előtt lelkesen 

emlékszik meg szeretet barátja érdemeiről. (M. Ny. T. 1838. 
XVI. 1.) „Meghatározandó — mikor irta e biblia fordítást két 
ferenczrendi szerzetes Tamás és Bálint, e végből azon bejegyzést 
kellett lemásoltatni, mely a sz. ferencziek évkönyvében 1382— 
1437-ig folyik, tehát Mária királyné és Zsigmond idejében.1' 
„Gyula v. Károlyfejérvárott most — írja Döbrentei — Buczy 
Emil kanonok az ottani csillagász torony igazgatója, lebegett 
előttem, eljár ő ebben. O véteté már csinos mássát a Bertalan 
pap írta zsoltárkönyvnek, általa jött az akadémiához megint más 
fordítású 32 zsoltár, 65 hymnus és egyéb nyelvemlék másolatban 
ugyan Fejérvárról, mint levelező tag által. B e c s e s  e l ő t t e  a 
m a g y a r  a k a d é m i a  ügye ,  n e m z e t é é  d i c s ő ,  b a r á t s á g a  
p e d i g  i r á n t a m  25 év a l a t t  e g y s z e r  s em r e n d  ti le 
meg.  Mene hozzá kérésem.“

Buczy válasza csakugyan nem késett, kimerítően adja elő 
tudósításait s ennek tárgyalásával Döbrentei egész terjedelmesen 
foglalkozik. (X X I—X X V . 11.) Buczy lemásolta az idézett helyet 
1420-tól, a miből csakugyan kitűnik, hogy a bibliát „Thomas és 
Valentinus“ (Tamás és Bálint) szerzetesek fordították Bukovi
nában. Még 1839. aug. 25-én is irt Döbrentei Buczynak, kérdi 
ha olvasta-e a róla való megemlékezést úgy a Nytár, mint a 
Wigand féle „Conversations Lexikonában s tudakozódik Plató 
fordítása felől.

Ez az utolsó levél, mit tőle Buczy elolvashatott; a szeretett 
barát — Buczy Emil — nemsokára ezután kimúlt.

íme Buczy Emil irodalmi pályája.
Élete folytonos munkálkodásban tölt el, s a halál, mely őt 

1839. october 28-án ragadta ki az élők sorából, egy szorgalmas, 
nagy tehetségű és nemes lelkesedésű férfiútól fosztotta meg a 
hazát. Egyéniségének szeretetreméltósága, csendes, őszinte ter- 
szete sok barátot szerzett néki, szóbeli közlésekből értesülve, 
alakja középmagasságú, arczán a lágymélaság éles kiuyomatával. 
Merengő szép kék szemei mintha egy távoli világot keresnének, 
ajkai körül ott lebegett folyton egy megdermedt, szelid mosoly. 
Arczképét nem volt szerencsém láthatni, bár biztos forrásbóll) 
tudom, hogy ilyen is létezett. Felsőszálláspataki Kenderesi Mihály 
nekrológjában említtetik, hogy Buczy Emil, Zsombori, s Elekes 
arcképei Kenderesi szobájában függtek, miket maga Kenderesi 
festett volt.
be l e g e l é b b  s t e r j e s z t e t t e m ;  s Hunyadyja felett a legtüzesebb vitákat 
állottam ki. Felette fájna, ha a nagy Férjfiú bennem ellenségét képzelhetné, 
Én minden érdemet s tőrekedést tudok becsülni, annál inkább az övét,“

!) Tud, Gyűjtemény 1824. évf.
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A pálya, melyet Buczy Emil befutott, nem olyan megve
tendő, hogy irodalmunknak majdan kimerítően megírt történe
tében helyet foglalni méltónak ne ítéltessék, méltányolva és 
elismerve érdemeit, nemcsak, mint azt Toldy irodalomtörténetében 
találjuk, nevét megemlítve, működését csak irányzatára nezt 
körvonalozva. E sorok talán tarthatnak arra igényt, hogy felhíva 
a figyelmet ez elfeledett, de oly tehetséges költőnkre, adalékokat 
szolgáltatnak, egy s más irodalmi kérdésen kívül, az óklassikus 
oskola egyik követőjének életrajzához és müveinek ösmertetéséhez. 
Az erős meggyőződésen kívül, hogy költőnk megérdemli a véle 
való foglalkozást, sarkalt az a gondolat is, hogy az irodalom 
történet nagy palota, melynek oszlopait csakúgy méltányolnunk 
kell, mint az egész épületet magát; illetve az oszlopok tartják 
fenn az egészet s a kicsinynek is m e g i l l e t ő  helyet kell 
szentelnünk! .........
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