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Akadéllliai tag
I.
A Magyar Tudós 'l'ársaság - így nevezték kezdetben a
Magyar Tudományos Akadémiá! - megalakulása és Brassai
Írói miíködésének kpzdete JlwjdneTu ugyana na az évre esik.
A 1(agYHf r.:Pudós Társaságat a magyar törvényhozás a nagy

•

reformok országgyülésén (1825 27) a Xl·ik törvénycikkel
felállítandóJwk rendeli. A tettleges mcgalakulús csak 1830·
ban következptt he, mert csnbkkor sze rvez·ték az osztályokat.
Ekkor v.ílasztottflk az első tagokat. ELső rendes nagygyűlé
sét 1831 -lwn tartotta, amikor Bmssa i már ti szt.íban volt magával s tnlclll ('I is yolt készi.ilve ebö dolgozatávnl cl szélJntivek
hatásáról. Annyi hizonyos, hogy il köv et k ező évben jól fcl fegyverezve, nlint kész író füllépik, nemcsak ezzel, hanem
gyors egymá sutánhan tiibb má s dolgozattal.
Irói ereje és készsége oly gYOI·Sllll izmosodott, hogy nála
egy év sob knuk tíz esztend ejével ért: fül , amit annak is tulajdonítunk, hogy eladdig nagyon sokat és nagyon szorgalma sa n tanult. il.. ki s Erdélyben élt, ott és azért is akart dolQ"ozni , dc lnindio' úO"\'
az eo'és7nemzpt vc!!ye
ha sznát.
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o." boo'y
o
o
'-'
Ennek tulajdonítható, hogy 1836-bnn, tehát- írói műk ödése
negyedik évé hcn már jelölik az il..kadémiúban több erdélyi
író és s%P I·k esz(,ő túrsávnl: Méhes Smuellel, Hprepey K 'Íl·oly1ya1 és gTóf rl\·\(>lü D omokossal együt.t.
.
Szász lZál'o'ly ajánl otta: "Bra ssai 'Scímu0lt: il llascírnapl,
Ujság szél0S eSlrwl.'('t li SZÜ l' ke.sztöjét, egy ig'en derék geographi"i. munka (Bevezetés " világ, föld és Statusok esmeretére)
s ha sonló jell'sségíí bOlcmica sze rzőj ét." Az ajánlá st nJáírtá~:
S%cmcre Pél, IYesselény i ;'I{iklós,_ Vörösmarty és l!erger Janos. A vcí.lnszt;.Íson B I'<Jssni és H e repe)' nem kaptak meg a
kellő sZclmú S7.aVi l z:.1tot. 1
~

1

l'aqu iáll!á sok az Akadémiáball. Visotn GyulH. ,Aktld . É~·tesí~:

XVI. kÖt. '18M -be n válaszl.oHák be Bölöni FH rk <l~ Sundort, ar. pi so
IInilúl'i\l~ llkn <1 . tag-nj",
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AKADCM1Al TAG

hogy megl el/t;, amit ('gy H'k adéllliai tugtól vál'hattak. Az 50-cs
években, micWn pesti lelkit:.; lett , úhujtott \'olna bejutni a rend(l~ tagok . ki;zp. Nem volt. ~z{;'rel1cséjc . .Majdnem :iO (~V telt el,
mil'Jött l'zl :.t dü'.'SÖHégl't ('It'd ll'th-, 'l'öhlJszöl' lchei(llt és zre venIli, hogya IIIl'JJ ö:.r,és h.ln1ja , s é letl' ll'gvégén n .X/ -ik anoll/á-

barn, anw ly (':-:1Ik ha!tÍln IIt,íll jell'nf Ill eg, föl js pnnaszoljn:
., Levelező fH,I.{g-Ú

1837

haválHlIl yidusz(oUúk. Ene fl.
f i.szll's Itt'Iyre jUfÚSH llluf Hzollbau ncm :L magnm énleménck. hnnellt j>gyn~:-;zt J1; l'tlél y IIIagaS mí vc lfségií mitgnásai, éliikön br. W es se lé nyi "hl ikJbs púdl'ogúsiHlilk tnl aj donH om. Mert bizony az a púr
könyv, UIIH·ly(>kl·!t igl'n:a'im :dil PU!t.;lk. búl' <I t a nítús terén h,aszno~
szolgúlatoi h't(·". dl' va lódi tu dOIl1.1nyoíS dolg-ozatok je ll egét nem
viselték. 1~z. \ljúl1 ndut l~ rd(~ I,\' növényeinf'k sw rgalmas {!s s i,keres
ku lHiója - ol k i Jlf'k Il (-'Vt· II z clll'bpa i fil vészet Il omcnclaiu ridában
hcl)/f't n~/ pd - jlllot!.UIlI hl' ot lV ~i k osz.iitl y nt~·vsol'ába. Azonb:-lIl :1
I'Ol'l'llIllIloJtI kiütött t' s 1(> i~ rn l ~·1. Vi szo niagsúga imból sok és mé l ~
1,IU<l1I ii lclüzthwk kiir-t IlIf'lIekliln' 18f)1 ~ Lell Pe~tf'1l {ele pedtem meg,
~ leiJlt (' clS <lk ú llH~v ~tI<ltf. I~ nlll'k
k öszön ltet cm LúntaUansúgomat,
IIlíg U J'hiln I.hnz! .. s1Al lmdoil lélt'kr-f' J1i enged eLf. Pf'st.npk 9 évig vol~
t;lIll IlIkój,l f'g- y\,p j.::!ibell {'s épJ)C'1l .1 Bi1ch ~ k O l' szakbilll. mialatt az
Akadémia hl(l v .dc vő vúltozúsokat szenvedett. Egyszcrsmind a hl~
~'o k szú nHl is ;lIIl1 y inl megrogyott, hng'y póihís uk plndázhnb.ltlanná
lett. A \'ú lnszlúso kllid {'n is szú mol lad'otiam plölépletésemre, D(>
biz H dolog mil!;kpp iitött ki. rgynnis II IV-i k o~ztú l y egyetlen egy
l'eul!ps tll:!r!!, öl jeles lIIHt!H'llullikusnt. (: yti l'i Sitndo lTa apadott, Ez
<-I tud ósunk nkknribölll egy l> r tekezés t, i nkit bb mo ndha tni könyvet
n y újtott be nz ak;HlplI1ián a l, és ki a dá s át sürgette. A ki nevezett két
bil'áló eJJ en kcr-6 két ité lete t nyil\'ánított. s az üg ~ eldöntésére e n gem Ilcvczlek ki a l'hiLcl'nek , . . Akkor is. mint most. abban a véleményben lévén, hog y m ívelt v ilág bármel y tudomá.nyos egyesü l e~
ténél hallatlan dolog. v almnelyik tagja munkájának a megjelenését egy pál' kollegája itéletétől tenni függővé. nem tartottam m agamat competcnsuck. h ogy mint lcve l ezőiag l'encleSllek, s mint tu ~
dós nálamnál n agyob b tudó sna k művét bíráljam, csak arra szo rí t~
koztum, hogy él kiadást bíráló párt járn á ll ottam egy kérdés k ockáziatásáva l, t, i. vajjon tanácsos az akkor szegényakadémiának
kö ltekezlli egy o ly mil kiadásár a, ::ime ly n ek e1ál'us itása a ki adásl1<lk csak cseké ly pe rcentjét scm fogj a megtél'ítcni , .. Megjegyzéselll nelll véietvé n figye lembe az ér tekezés egész terjedelm ében
kiadatott. de Győri m égis e ngesztel hetetlen ül m egh al'Hgud ott érte
{,s , se mm ikópen se m lehetett rábeszé lni. ho gy engem kandidáljolI.
IIll,nek követk ezt.ében II rendes taA'ságtól hU ZHtllOS id e ig elestem.
Mal' pedig f'1'I'e nkkol' inkább valék jOg'osítva. mint mikol' level ező- tagg~ yál aszioit.ak, D e Hkárhog~y" vo lt. megbukta m s eSHk évek
muh;a sza nt Ill eg a II-ik ,osztály és sz ives kcdett mint rendes tngot
kcb le re foga dni. Igy \7iselem én két Iacultás k é póe
sZI'pit'mve l'

Jóka i az ö egészséges humorával, dc hogy némi elégtételt is szerezzen magának - Bra ssaival folytatott polemiáért'
ezt ll. f urcsa helyzetet így rajzolja meg:
.
.A k,a d , Értesítő 1898 417- 18 L
~ J". ~'l agy llJ' nyelv e ll enőre fe jezetet.

:'I
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" HI'H/'I,"III1III" 1.1i1ldI'I.ik t,Jo\1.1Iíly ,".J.<ig 1·'IIII·gl·!t It IIlí,,.ik
" ,,1. 1,11)-' ''1111 11'11 ''';1'.1'''11 1'11, ).; 1',&;yiiH ur. qj o I.flíly ".Ky llllf'~ í'r
11"11,1"(.1'1 '11'111 níl" "l.ljn 11I1'g' "'lIdl' ~ !II.I{nilk, 11:1111 '1 11 .\'~~giil :tzl
jlJd(u~ ",1.,')'illi , d "
, ' ;'dll "',",ZlI !IH'J{ lI;ít :1 kOlliWl' valo

IIIOJHIjIl , III/J.(V 1lIlIld,'z to l'IIIIII;! 1iI'lI s);;,i HlIg y

lilii ) ,·", :t.l'lw{·j 'lí)!
I illlll!1o "A /'0""";1. vii/í,/{ m-:I;íll nijllk I",g-ja, hügy f{·IJl(·k :I (Tit i
J{liftd, bh':lIll )' f{·lIwllH·k i H• . \liJ.;' Vi lli kiizliillk (·Uj ('IJlhpl', aki
IJi·k "KY hnkd'llI lll ' j lltqll \'11 11111 :11.01<1,(,1 il ('liHltlllflkhr,l, alllikd
B 1'11 MH /I i 1111 ri ).. ,' j IIII1 ;í I "~t I /ioc:. j ji k. 111111./'1 ík;Í Hok, k r i I i k WiOk, ri Imo\o
fWoIok ,"'H 111:11 11,'111111 il<II MOk Hl.;ílll:'lr 'iI 1':01'011 k1-; II 1 nj(uHIf>kozni
'lIjt III(.g

Nl.okll fl , tol hogoy pol('miiíi ha n Iniudig- ii It g-y{í;.; lí·H, :1/,/,,')1, Ilgy
hiMíl,lllll , JlliJH!t'lI ki 111. I·I K/; l;íllí H/'i1 Illl·g'g'y üzijdl l(·l ile N(' kiink ki
\ln ll /, lilljllll l( I(.P VI', tlii I'I·di ~ HZ ;;v(,IJ/íI t' Sill< ('gy Ililjtolz{jj:d iM

111'/11 lIId IlIlI k ki('illttlni,"
II " i VlíIJjltlc IH,k i ('H 1I1ilg'Ullkll:t!C i:-;, hog'y Ild'g' lIliII! v inll(j
iirl'g'g'(,1 {'g-yiift iil ht'Hsiil< 11I 1'g" II forl , 1I1(' l y ('1 n·nr!í's filgg;í
IlH'Hv:í IIl H% liíHi tlWI' fOg'lIlIk ('Silp"i , p:rndilllljnk(. nl anIliII< [l I'il I' i('ska plili l'oi%. I<II (·:-;I(·I)' II (·k , 1I1t' l yn' t'g'YSZf'1' j úk,'dv('IJ('n ki lc'ne
iiHS7.\llllll/':t1wdolf kl'ili/.::1I s1 (o s :Inlikrilikw.;t 1I1(lghivojf IlJng{lJIO;/" 11 %.0 11 (O l vl'7.'-1. /'('IlI('ll yé lw ll , !Jogy milli f'og j;'lk majd c-'y IIlií l'oi t IlJ ('g'~ 'llni! AlIl i n;.;onhil U lI('rn Hirt('n l IlWg, t"lgymús 1'1(1 l'l;í l'll I1PIll IH' l'íill II " Ol', l1Iilll;ll1 I.3rn ssni h.:iCHi ('nlly i Hííríí é/'dc-

nw ll<'1I, 1l1 (i~, kilii ni) H;/,ilkiicH i H,"ií
'18f>O 1)(,11, mikI))' II szeb ni 1 0 rlll(,H;.;('jflj{l om(l~ly i t;lrsnll-1t
fn A'.ilívtt vfl IIl H;/,I Oll i l , it Illf'g mindig- h(ljdof.!tJ Bl'tl SH~ljj, <I Z A lw dém ilíhilJl lI,ilínlOII:ík ren des lil g~Hg'I';I, d" rt vll l:l R1,ltí son mcgIII,koll. Hr.('",'t" iik 117,1 rt huld, sl l'"IJ(' lI is híl'é""I, t ll la j do nítani ,
de 11 (','l11ann OIIÍlll1ik Il l'a """il"M élele v(.r;e 1'"lú í l' t levele
114 1 111 llíl nog'lIfja azt :t g'ond olnloL 11 C'J' lnilnn lli IJlí1,lal;j;t ;I?,
J\klld 6Jlliil il ldwl' i fll g-,jilif ,fl li;z il llll'llüzrs Il eIl! f;íntol'ítojjjJ c·1
BI'Il :-lNlIif az nJ.::ld 'IniHl l,l, d()klit :-;églc lpl1i.i t fokozta pol 1l1ikw-i
hiljlHlIlÍlt , il lnil' ;lInllgy is tllk:ll{HlI J.::illiilkozoU I)Ö VC ll , meri
Hr:t :-;~nillnk n)'(> l v(.:-;7.(·li , 111(' phil osophiai lI ézrtl'i 1'\11)'(' 'csen
kiili)lllhiiz!f'J.: :1 1. nl\iHlplllin ir;:lll y(· I\'c iWI.

Ilwi

" ,1 6kHi : 11~ nd 0 k(,;Ill .
il II rtUHlIlI1 nll ó f (, l'rl f' ul/i l f; rillli k oll, kün ./jI) lci/'(t. Bra~~ll i 1'('-

l ff' l'lt1nnn
1t~" ' f' I f'
1l11/.!"'v 0U
\' 1I 1 6~z illnll ·J..:' f'J..:':n· ! (':>0 \l J.(:~' all u;'.I 11 dnlJ..:'n!
jf' I"l l1i.
K {' l s{'glt~ lt'u i il
11 I1 I'Hsslli;' ul1 k kt 'lI IlH"1t Il dllUllk o l \' t.: ll \' I,. ·JJ 1, i:il'iihll('lI \" t~ kk('1 \';n l
kllJ '(,':o.tohHIHI ho :t,vlt.
'"
,
l iquilLk, B rns:>o ui

\·l 'lnill i s('pn!i{1.ÍII (,~
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?I[ihelytletelepcdl'1t Pesten. si"t fiillépn i az Akadémiáh..:!n. 18.-,2-ben nj/ szó l,, 1 az <.lkaC]émin lIIagynrtnlansága

(A.

IIU19JjflTlI!J('/V

eBen

és az akadémia). Pgyan abban az évben ok-

ttl/WI' 2-111'1 Jijlol vll :-)!'i1l (ol'j('k(lZés~ t: 'I'ojJogatúdzáso!:
'11,1jflv kiiTÚl. Ar. é l't ck\'zé:-;t kirult-a

él

'magyal'
ppst i Naplóhan s em iatt
(f

meggyűlt

r

a lmja az Akadémia titkárúval, fl'oldyval, aki vonakodoH fijlvenni. [IZ Brt('~í töl)p, miutiln mell.' másutt megjelent.
BnJ ssni múntségiil azt mondotta: "A l'(l S augusta domi kény~zc rítc tte I'á", de [l Z l~rtes íW még Sl'm vette föl. Ennek folytatását " Jl!ag?}"r JlJO?l(/a tbau, továbh folytatá sát a Mondat
dU(llizJn'llsúbon adta. Nemcsak :dkalmi, hanem fl magyarnyelv
l!ensö titkainak fülté.ÍJ'ásáhan líJ'landónTl icJézrt t és nagyrabecsü It tanulmányok volta k.
,
J8,'l6-han az Akadém ia. bizoth;ágot küld ki rt magyar h eJyesín'is ügyébr~ , rpoldy 111m·ene elnökl ete alatt. Fogarasi,
Hunfalvi Pál és Ballagi mell é beválasztották Brassait is. E,
Brassaim nézVe kitüntetés vo lt, mert ő a terITI. tud. osztályhoz tartozott. Egyben előjáték", annal< az érdekes csetnek,
ami csal< vele történt meg, hogy c red,,!i osztályából áttették
CL bijlesészetibe, a másodikba, de bizony a rendes taggá elöléptetés ekkor is elm aradt. R endes tag·ságra nem emelte, de egy
pályadijjal megkoszoruzla az Akadémi" 1857-hen.
Az új osztályban 18~7- ben máre. l6-án megtartja székfoglalúját: Ném ely algpbmi fogalma hó/. Nr entegeti magát. Jól
érzi el égtel en ségét, "m iszerint nem képes oly tárggya l fog• lalkoztatni becses figyelmüket, mely méltó volna ily tudós
társaság állásáboz, h a minden úg y lenne, amint lenni kell ene.t( Egyhen hj ztOBító igéretet is tesz, mert "remélhető I sten
fOS ma g unk törekvése után, hogy úgy lesz ." Ekkor is, mint számos esetben k rit i%álja és hibáztntja önmagát: A mathemat.ikusok, köztük a legnagyobbak rendszor int más tekin tetben
ügyefogyott el11bo\'ek volhlk. Én ug·yn n ezen az úron scm
flta la ná m megvenni, ha Ic.·hetnc, egy N('wton , rhl)' La.plnce dicsöségét, de lilit t0 he1pk róln, ha: "vir('s df'ficiunt nnimiquc."
A magyar n yelvés% Bl'n ssa,i sohase m pihen. A m ath clllil ~
tika körében mozog , de "n yelvün k á.ll apo ta auba a .kén y telen ségbe h elyez i, h ogy 11''1<:1 8 tudOlTIlhryhoz lndozó é rtekezé~
~(' il1k(>1: iH untnbnul nyt'lvészct'i kiiél'ésck krj s veszötségekkC'j
1«('11 7.i-Ival'nun k. .I 81('n hocsiissn Illeg hOnét- nzoknak. kik ez (íl ~
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III polo! oko.lilk " t~rít"" juh h út 1"11 llZoknl, kik foIY"R-! IIhhlln
•

t:nhllli Wn·k('dIH'k.'1
Az Ht~)7- ik t'~zh'rItW Bn!:'i:oiH illilk ill. Ilklltlt..~111iúhHIl di('~,i
:-:égt.\' (.~
hl'rt h'l'lIIf't t. A N 0\'('111 b!..'\' H- i k i gyiíll'Ht'n ol vllHtn
fiil !Joyik (íjtÍf ti philn~ophi . li os;r,tiilyhllll. Nn~y tl't!o\z6~l-lt·1 fo g-mJtilk. Az 7>0 l't' rn,·kllt'k to; fdtalálwlI:I 1111l~D' UI ' I'olo)o\oriai

"il

il'(}chdultllulk IIng)' (·I'té·kii dlll'nhjn. Az akko)" k..'z\l(jdt) Pl·O' PZ
1II('I1Y\'S filotio fiai inlll y:'.ilt kiil'MJt'Il, ;t )é-lt.'ktulI ;-i:t.il{Il'd nlup
jl:ll'it lH'IYl':.du·dn·, I.; i Ill<lgmd ik rs IlH'Ht-':-Ii l't' llllltatju n ht·IYl'S
i I'im y t. Ar. Akn(h~JlIiil r(ili~ln('rt l' Idv;lló én!(,llIl'it és Illl'g-jutnlII1m:!:I ti M <lre'!.y há n i 100 ti rali n y nl.
IgPII 8y.ol'gnllll:l R hí.togatilja ;!;t, akad('IIJini g'y(í\(IHcklll·k.
NPlIlCSHk il IlIng-íÍC'hnll , hnnl..' lIl IlllÍ:-: I. )~zhll yo khnn i~ III ('gjf'! 1..'11 1.
•

III.

•

A pl' ~ li ('Il'I 1 8~)~)- 1)(\1I r('IIH':O;í'.i11.;nclt. ('í'.í'.p! :IZ ;!I';H!('llliÍlLIO:I.
\'filó Vi:-ií'.OIlYl1 nilg-yot v ~l ltoí'.ot1. .Ar. akkol'i kli:t.!t'k<'(U'si IIrhé-zségl..\\.; \,;(izült. 1110g' fl hOí'.~,l 11<1:-:01116 Ilnp:y 1I1;1í'.t', ~{, 1I1 ],(i IlIl YP !I
I'úndll!hatott fü l ;l I'lh·<Í.ros llH, A1Til vn ll kl;lIy;-;í'.('1'Ítv~', hogy
lIlú~ol\;lt. kél',kll riil, iln az. iilwtIéllliilhilll riilol\':l:-itl~t nka t' lil\,tani. 18ü l -lwll C:-il'ng(\l'i .A lltnl olvn:.:;I'1 !'ii\ ".. .Iz P. l'uc! tur/oll/áII//O!.- !.-Öl!~te/"s(', " pl,i/usopltia tlÍ r yyávl/lI" d mii 6\''''kt,.ó~él.
Cl'il'll g'l' l'l a IIt 1(1 IJH'::iti Sí'.l'llllr ht'l1 írja: Oly 1'1It!,(',1' I\'bú)lnl ..ís;\'
ki 1..'g'Yill';ín{. otl hono~ il philoSllphiil t"~ nY.; úgylll'\'Pí'.C'tl PXHI...'t
tudolllúll yok krPII. I~~ ol.;hól Id, t~í'.l' n' Sl..' ll rigYl'I('llll'l' 11I ('ltú,"
C~oj('ng'l'l'i l'ig'Yl'llllt..':l.tl,té::-iél1(\k Illt..'g; vo ll
m~ f' 1'( \d lIIén Yl"
lk, 11('111 U~, ;\llIin' Ü g'olldolt, 1wI1e1ll ('ppell ;Ií'. l'lIl'llkl':Úí. Ar. lIkil dl'lllia I..'zt. :1 <lolgoz.ntot iH kindlil hil'úhtll'il, két tagnak. A Illií
C:'H' llg\'l'i Hz.l' l'inl ,.:-:ok i ~IIlI..'l'l'tt(' l , ~'I'\i~ log'ik;ív;11
é~ Vlí1 I Ui~CltO,
:-:;t II Ho k 1..'llIlé s~étQ.~'pl (!~ ('1111..'\ kpdel t ~ét>' '''l'l í 1'1 v('dl..\ llIl\' ;1 r i losnI
Oh
I""
liIIIiI \" il IJlnth pl'ialiHta. t lll'lIlico-phYli iolo"'uHok e !l ell dl' (HI'y ik
1" 1"
l'
e-,
<::'l .
1I I'n o , ll l' lIl at ~t'lIl1l1i o l y:l~ l, nlll il il dolog":1I1 .iiil'tn ~ 1Il<.h ntll.
lll' ~.' dul t. vO,ll1n :1{ I ~~ hí l'rtlt') úgy v{'ld,edik, hogy !l~z.(' rzölH'k
ti hol cs(\IiZ\'t l pal Y<l 111..'111 hi v;dú:-:ki;l'('j n z(' 1'I vn ll , ho"'y a h;)1-

I..·~r~z~'ti

\(ll'gy hiilesl'::i'l.I. \ till..'g' kt'z.l' h!~élt\'z 1l {'JlI iH é l't."Oj\ IlIiítii k
hll'lllo h OS~Z.; I Ii:t 1 1 rng-Ialkoz, ik BI':l SHHi. í 1'(1i !';z,o k5 ~:l ivn l\ li lJ:íz.

J:!, ~1Og'Y .:\lh' l.; do t:ík:d

IiI.1

I1n l.

id[';<,

,l's Il'i v i;di ~ ":I :-:o ll tnloJ.:i~ l

f-;<' 11I1I1 1 ;11;lllosl, J) lt'~
,·" !.!·l, iíz.( )"t
.",
-

"3
•
'" 'I:

11\'111 "") II, I I'i 111~~:1
, . ~ :1Z.

-~

1I:1 :-:z.-

t I 11":;;;1, 1".
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hogy d!adal~ két.égbe,vonbata~lan," Az értekezést "moly
8 felszeg tudományt árul
el , "
nllgy tll.'gy-.smerotlensegot
,
maga s tudomanyos Ilkadémia dolgozlltai ki;zé felvétel ro méltónftk nem tnl't.jn."
Az aknd6mia csakugyan nt.>m js adta ki

Hz

Él'teaitöben.

Vja,bb véleményt scm kért egy hanna clik hírálfJtól s ozzol
Brassain olyan sódé.t ejtett, amely nagyohb volt az oddigieknél, - már l-lí'.ért is, 111 e 1"1 ugyannkkol' kiadtn Fogarnssynak
egy Antik ,'itil<líj,íl. Vagyi" amint válaszában mondotta: A
két, vagy három híl'áló, vagy jobbru vagy hull'a állítja: "menj
, be Atyámnak áldott,ja az ÉrtesíWbc: (o átkozott menj cl tölem
az örök si)fé1.ségJ't'." Még az is mC'p;fol'dult űz elméjébrn, 'hogy
üllán azért, ('sott /'aj1a n sé relem, hogy még csak mint levclczü

tog szól : "lIát még rt rang is nyom az jgnzság mértékében~"
Fokozta sél'e lme nagyságút, hogy 1836 óta, midőn fl dijnzást
ezzel kapcsol.ühan fL bíl'álat alá bocsátást, határozta az Akadémia, Pgy dolg·ozatot sem lItasitottnk vissza. "No má r valószín Ü, hogy kétszáz él'Lekezés közt, az enyém mindnyájánál
fo!

rosszabb, dc o ncm elég, hanem hogy éppen oly rossz volna,
bogy kiny ollJ ta tá ~a

HZ

Él'tcRítönek s annál fogva az Akadé-

miának hecsü letit csorbitná ~ "
Brassainak eszébe sem jutott, hogy az cl SOf::; érje, miután
oly jeles tag, amilyen Csengeri, felolvasta, s dicsérettel szólott róla, Csengel'it tehát joggal hívja tanunak az "Akadémia
igazság·a" önvédelmi válaszában , ezt kérdezvén: ValószÍuÍÍ-e,
hog·y Cseng·e ri egy ilyen semmitérő szem ét értekezésn ek elolvasásáva l m ag;:l,t cég·él'ezte vol na 1 Csonge ri lI.bryan barátaiért sokat mcgtesz, még magát megtagad va, áldozva is. Dc
olyat tenni , rn cll yel n em csak Jlwgát, ízlését, tu~lományát COI11promittálná, ban em az Akaclémiát is, m el ynek tagja, s azt. is,
lün ek 8l'.o lgálatot te8z, - ezt tenn! m ondom, n em i:í.ldozat, hanem meggondolatlan ság vol na."
Ez élél'e á llította az eg·y tag és fl IHlgy Akadémia közütt i
ellentétet, nwlynf'k folytatá sát B ra ssai a maga igazsiiga érzetében ~ziiJ{ségmm ek tartotta . Az értekezést kiadta az
d éi~Ji

E:'-

év 1: ·;11.1IVcib f/l1 . J~zt ö szerl{f" <:.; ·~4(lI1'e. Itt ru:!:
senki sem [111011: út;jcíhnJl. A mllzeum-egylettcl szemben vaJ1,J /l Z P.UIn

Inlta és ·..í..llotta. a f cleHísHég·(..... A mÚ7:c> um olva só kiizö nségf'
f.;z iveRc n liitln. pzt il. fü,jtegctéfiét és az nkl{or itt js nagybfll1

-235•

,

,
AKADÉMIAI TAG

divatoz'; D1utl''';nlistikll" intllyzntt:t:tl szem1)!,Il, Az él'!~k~zést
a KOl'unk iSllwrtl'ti . •. IB IlHgy~z(ll'ii értekezés (:1-1 80 1.) az.
1lIe-lyet HZ nkatlPlIliai bín"ill'·k ilZ l'rtl'!oiítőbül kil'l~kN.ztf'tt~k, több
helyiitt tiiZl'h':-;1'1l lIIl'gbínílt'lk az t,;nlt'kelh'bbt'k s mely küztudOlluíl'ulug élóJlkl'bb sZl·lIl'lIli mozgá~n:lk volt alapja. "En csupán éppt'll eli slIIeré:;t SUl\"azok - írja <IZ i!!'mertetö n széles
tudományu n :'tt?l'an íl"ón:lk azon )tPII)('$ kiizdl'h.'mé rt , me lyet
az emberi móltósc.Íg é~ ünprzvt él'dt'kéht'll, II túrsnclalmut nünden valódi kin('~éHil ln l>g fO:-:1.t a II i kinín6 é ' hrutnlis úllnpottal
fe!l" ,"" rp'f; m·'j. ri.:li:-:JlIus tll.l!a l'r·OS,li <,lI l'n , néhol ~ Iég vas tagon, de kiérdellwltpll kifPjk!t. ('" nkis n mod o r llZ , Ilwl y e ll n
legtijbb ol\'il S,;nnk kifogiÍ"n I" het, lI(' é n l'zl - lllondja n c ikk
írója - llIidi.ín lény~gl)S C' h'p krő l W ill ~ZÓ . ol y c:,ekély z máncnak tolJ'Íom. nwJr ti tií rgyil ngos brc)-; fl'n yé-t Ill'm homál yosítja ('I:' )r ('~~z(' ,"inne rl' tii l'gyulIk tt'11. ha itt l'é~zll'tl\Z n ök a z

<:' lI ent ét okait.

~r;í ~ h e l ye ll ;

tiirgynh';\

\"; 111 .

Itt.c ak

Pgy

hn-

~olll6

rölfogits be li e ll en l(>II'l' Illulatunk ni , me l)" sz inté n az
Akadémia ke hdé be n fordul ! e l ő, ' I'ol d)' 1''<'n' lIc nwg bot ránkozott Peiö fin "Iul zol! lI é pil'sked é>l' lII init ', Ill Prt 'l'old y n költészete! ,'a I;Ull i iilln epil's SZ" lI l'lll lIyilnlk ow l,i nnk nézle , .. A zzal. hog)' II haz" 1 és sze re lme t fo ly ion Jl1egélwke lj iik, 1pfosz!ju k .. "'a a Illi iinn ep é lyl'S: ' 1i Bra ~ ~ili azza l in d olt, hogy S atura lia !lOlt s lI III 11Irp;1I (a II' rll1 észcks ne m r ú l ), s e mi al! nelll
la rtózk odott ,.lri,' inli ," hnso nl "lok lú l ",'Ill , De űl [e ljogosította
é lesebh regy " e r 1",s7.n;''''I ,íra a hi lel hecsül ö p hil osoph i:innk
,'éc1elnw , n rom holi't, ! és ["I fo rg a 1;, , 1 hi ,.,1plű új t nc1omiin )'ok-

ka l !-ozemh,,)I!.
Az akadrllliai IJ ínílúk

k... n.':-; Ié k B ras:-\ai hnll <l zl" az
egyéni séget. azt, il Il~l k(lt , HUll'h'
il silll:l }Jnpil'ra ill e:-.ztC'tl sOl'ok
'
rölött lc- I){'gd t. 1~ 1II (, l' so llfla k igaz;! \ ' nll : mi ('~nk <l Z olyan tet ,
t('ket. ~z(·rp t .i i..i k, n ll lplyrkp{ ItI:íl' 1'(lg'll !a d i t Rrl' lIl' k , s I'lP!1l \'C'SZ~zük pr-.zl'e, ho!!\' \,.l nni 1t..'lwt i:,d Pll ilt·",
tí' V(':-:, <l ili i ! l~ m,,(l l' t e~ z , ..
n
)f in(\cnki l1rk 1l U'g' \'all ;I III<Ig' l hi\'at ;l:-::I , ' I'dh' !:-'('g'l' n hi vOllil~ , ..
Az l'lh i vatás (>:-; il 1(·llt,t;-,l>g- <lZ i) :-:zl ' I'\' ~'zl't(lfiil fiig-g . \'a gy is :l t tól, hogy az ('~Df('t ell l (' s 1(·l pl..: h og-~' nl1 h'stl' ;·; jilt IIll'g bC'll fl{' ."
A R odin m U l l(l rt ~;:1t !-i(' JlJ IliJ lI g'<J lhatj ll k pI: .. ;t m (Í\'é::;z~) t 1I l'11I

~ , ~

•

2~ 8

~ L. V ;tl lúsn (' S Il h i IUI'H'I ,h iúj ;1 t ' , I't'k Zl'í t,!.
" B h'dl F riJ.C\' t·~ Tu l d \' 1;" '\'1 ' 11<'1'. !·Inh"k t' :f.t' tf'.• \ ka ll . Jt d . .I 7

I.

'
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bell csak az a csunya, ami nem jellemzö, vagyis aminek se-m
kiilr.;ö, F;('1ll hC'I sö igazsága nincsen ." Amit és ahogy Brassai
IIJondolt, HZ; mindig cl tál"gyat jellemezte, elc mindig (Igy, hogy
ViS(' ljfl IIl ngán HZ Ö Íl"úi egyéniségét. rra lán pI fog jönni :lZ' id pJC' ,lI1l1<lk i::-;, hogy Bra ssa i Í!'ásainak azt a kinövéscit, amelyek

sértették a kortársakat, nemcsak sokat tudása önkéntelen
szétáradásának fogják tekinteni, hanem lelki tehetségei gyümölcsein ek és ismertetö jegyei nek Annyi bizonyos, hogy
Bra ssai is, mint a sokaktól fé lre értett Rodin, elmondhatta:
"reölcm telhetőleg ipa rkocltam, sohasem hazudtam. Sohasem
l:izelegtem kOl'blrsaimnak." Bra ssai "kortál'fjaitól nem érzelmi, hanem él'telmi rokon szen vet v~ht." 1) Csüki s ezen az alapon lehet megé lteni, hogy Gyu laival , ak ivel több évig egy
intézetben tanított, folytono s érintkezésben volt, Ba llagi Mórra l, akinek a barátságát sokszo l' igénybe vette, Eötvös Jó7.seffel, "kinek luí zát , okszor fölkereste, éppen úgy és annyiHzor szem bm.;zí1II , mint a kcll' :Melüovichcsal, vagy Szarvas Gáhorral. B rn sRCli muga lll ondjH: "Csak szoldl s, előíté l e t és tud{,s i tekintély az ell en fe leim:'
Igy IJ flt a z " k",lém ifl v,d foly ta tott pe rll'kedések is nemh ugy \' (l ~z ítnéll (' k , siH n yernek aí~zi:ll a na gy hé vvel, Hzzal fl
sokl't'h' c:-; ipiís, élp:) és ki mélet! en vág<í ~sal , <I111 l'lyckct (lZ az
j'gyediil ,ll1 ú iag IIlpl't'sz kcdik n1 1lJprni. Kiinn y íí volna. a zt
lll onda n i : dl' hiÍ, t m iért IW IIl lw :-:.z nillt c~i:-;zoltabb, 1:i imább
J ')'('1\·('t. Hn. {'Iwz fogott " olnél , nkkor nem J3ra s~ail e tt volna ,
hHlI Cll1 .:"l •l' kii ziin séu\'s
n1-<-1I1 zl\ akin(lk s('lIl1lll egyé ni é rtéke
'-'
n ill C's('n . " A ki v('g'<, z i il II Ii1g',1 III llllkcíjii I, iinHlugiít 1HI'ja fel ...
.Az ('111 111'1' IH,'II1 tt'IlIPll11'li gOlldnlnlni1 ol y llI é ly J'("\ n kijn yvéhell , h()g: ~' a z id ii é-:-; il rOkOlll('lkii PIllh(' \'(,1\ ri,l Il e f('(h.'ZZl"k."
(" j '

( 1·~ I1l l'nml1 .)
Br;j:.:snit miJldifr
h ..lllltltfn l hH ne lll
b

llaJ1!.tntt;ík mc!!.', mert
~

, , 'I
Ilii ndi t"'>n' i(r~l
hi \'c1c'(C'11 , Y'l• f"l,i:-; <l :d ilI11ill L' k iu:azSClo
frClro
t"'> zs<íU'ot
..
;:-o.
...,
IIl Cg \'o lt ~ yi;zijd \'(.· , ?\ r incll'll ik e llpnre létiil kiil iilllhüziHt, nemtsa k a zz<ll , !J og y fo;zé l<,'se !,h kii rt'í, 8 tij hh ol<l;!l lí ü, mcret (l'la pján
szóloU il lp;rd ('1'.;J ll':t., han em azzal is Il ogy 1iihh 1il]J<l s zt al a th~ 1
r endelkezeit, \'ag'y i s leg1ii hh esz lllé ll Pk lál hatta , ha n emIS
keletke:t.é:..:ét. de legalcí hh fpjl i;d r~éf , iní ny ubi silt. A korhhsa k
o .. ,

o~.·'

, V, ö. CO ll chH

A k~l(l élUi;:ti

c llIl é ldJcszéd é n : 1.
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melWle r ..n,lI·e, la """n mind eltüntek. Ö haladoU n korral. s az
új korokoon r.. ndr.. mind új embereket talált. Yikor ~lŰ éwl<,
utt hagyja Kolozovárt, ott Erdi'lyt, ahonnan ('.;ak Gyulai Pál
I"'riilt fül Pe.tre. De Gyulai Brassai mellett gyerm...kember
A többi"el együtt öt is Pest hozza közel ... bb Brassniboz. Bnnitai: Ballagi l;" Csengery 22, Gönczi Pál 2.) ebZtendö\"el
fiatalabbak. )findenik egészen más élet\"iszonyok között, más
gondolat-körben nött fel, s valamint ezeknél, úgy a többi akadémiai tagnlÍl is ismeretlen volt az iskolákon kiviii álló, II
self made
egyéniségével egyiitt járó független fölfogás,
az önmagából kiiJlduló R odfl Yi~ sza1érö hírálat.

""/I1-

H osszll lIJunkás éll'1ének legd ltozatosabb képét dolgozat"ib"l lehet ö<8ze<Íilítni. 1'iikéldes mowik, lllelyhen " tueloIlliínyos érd e klődésn e k és iiirek"ésl1("k, il tudásnak és megfigyelésnek , minden színe m egt.alálbató. Bámulatba. ejt ,unit
látunk, de még inkább az H tudat. hogy n 70 é"e1 meghaladott
öreg és " 97 éves között alig t'1 hílunk kiil ömbségct. Gyulaj
Pálhoz írt levelei magukba n is nwgl ep ii kép.,t nUlt a tják BI'as~ni la nkaclH11an enegü1jának .
187;)-be11 április

9-éről

írja:

T isztelt- Baniton1f

Levele tá\' oll étem a la tt érk ezett. K o]ozsv úrra s csa k a ug. 31-én
veheUem tud OIlHh; t, J'ó la. EJ sö be ll i s. ami a. Fra nklin -fel e ki a dá s t
ill eti. mind enekre poteutiát Ml ok N a tts ádnak s a .. trYó ....vszer észl~.é"- n ek e lég ~ esz a !"evi si oj át k ii.1 den i m eg . B ido r \' I~gr ~k ezu ttaI
flg~'e lm ezt e1 111 NH t t sad oi. eg y - ll gy tetsz ik - P o ntmartill féle beszé ~y re. m e l rn~k !'o r~l ~tását Sahll'll 91l F e r. vég t>z ie bé. E nn ek l1~-om1utast! hf' lyet. cs Hl eJcl h a tud atna k \'e lem. Ill errköszönö m. ho .... \' fl
1I (: m fIl H g a lll ro ~·~l í t o t t .. rés~ében igft zítsa k.' T oni""bbit fl S('f1l i(,"e~kis
.. ~~~tJn ~· k o m ('dH.I~il nem h Iszem. h o;~y II ro ngyo::; ] C. ft. JO l"d ítás
(h,U a l n yo md ll.i Jogot szerze1t vo]nl'l m ngának a N. Szi nh áz. Ezt is
h a t.. Oe ci:ia k k ii gl:lZítva a j án lnu ám . H.u m.l'l d szol': L ogiklím péld.l ·
n Y~lJ e ~ro g~t<lk ~ $~eTct n ém - is mét ignzí t nl - újra \l il ággil bo~8a t H n l. ~.e re.m SZO lJOII hozzá , K~'p l vészpti <' l" tt"'kezéspmet ha
elek s egcszi:icJ.;'elll l esz., lll~lgCllIl $zá ll dé kszom HZ ] , o$zi :-"l l :,- keg)'es
en ~ede!mé\"(" l ,1~lo h'n S l ~l. ~e csodlilkozzé-k .1 r('I1(,\'{"~e H . m iu tnl1.:1
(h'l~gH l ~ t o!'il m lll1!'il~t('l' u r 1I2f'p"ClkH l" ja gú1o lu i. h og~' il kolozsyi.ri
('g~ et~,lU e n Sllll:;Cl"lt n;re h-bo l s egyszeJ":; ndnd hasonlító llve h -iil1lbó l
egy f ust <l l il~t f'loadas.ok ... t !'ll"th:-M$lIk , S(>!'\' illt ))1'0 notlOn . $. Ilii
n l ~a l o m ~~~nnt mcgkc l'd l tole,HI cl hlllii g-~- nek tps? töhb szo!gt1lHlnt
1I1 IB t

III

h.nutJa

B l" a~:-1l1inak S,

k.

l~ l"(>ddij{. a ~l l1g"Y<l l' X l'11l Z, ~' I Hzenln le\'é-ltli l'Hllllll,
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Mikor az Akadt'miá\'"l ö.szekiiliimbözés I,irtént, miisokKal is kemény hnl'cbnll állott. M ind!'nikkel, esakn ~m ""on ok
minU. A mfltpl'iulizmll ~ é:o:i positivizmms túlkapásai Iulntottiik.
111 ialalt mások té vedése inek helYl'eigazításá n fámd ozott, meA'készíti, talán 1egél'tékeRPbb, tanuimAn yát a 'UU/ gyar-m ondol _
,'ól. Ebben az a lényegesen ki e m e lk ed ő föl fogás, hogya monda t lelke IIZ ige. A z ak ndém ia megti szte lte Brassait az öt jogosa n m egillető juta lomma l oda ítélte II SO"'7Iel-dijot a ,,111(/!Jyor bővitett mOl1datért ."

IV.

\

1865-ben, (ehát e l ső mcgvá lasztása u tá n, k e ttő hi ján 30
esz te nd ővel , az ükad érni a hevá lasztja n ll1 á~od ik osztályban
rendes tagnak.
Megny ug ta tólag hatott fl szenvedélyesen dolgozó Brassai ra, hogy "immár fölemelték egészen magok mellé." Nem is
ma l'adt há ládatlan. A következő évben mulat ja be öl'ök becsií
értekezéseit a Módsze rrő/,. H ,írom részhen olvasta fö l. El ő
ször: Mit tanítsunk? a7. utá n: M ódszer és ?l é""i alkal?lwzásai7
Osztá lyban még ,k ét te l'jcdelm esehb müvével, a L ogika'; tamllmónyok/cal és élele végén az i gazi Positiv Philosophia-va l
lépett fö l. A mód sze rrel betetőzte az 50-es években megkezdett paedagog'ico-p hilosopb ini lIl unk:ílkoclást, az Igazi pos it iv
Ph i losophiávn l va II ,íRph j losoph j a i dolgo7." bl j t.
Nyelvtud01ll ányi lllunkája j!-; CgéHZ halommal jc l('nt. meg':
1870-bon a Mil g!}" I' biívített mondlIt, 1881-bel1 : a nyelvúj-ítós
cs Ball({gi ; a classikus nye lvek körében 1872- ben terjedelmes
fiizcthcn igazítja hely re H oroti1fs 'll7ngyorózó'it, 1874-h(,11 <I
l ' irgili,t/ s 1lWfjynrázÓit.
,
Az A kaclém iá va I majd nem élet (' vég-éig vo lt egy s IllH :-i
hu ja tó::' vcszöclésC'. 189:l-1wn f'(>lkiildi do lgozahll az Tgaz i Pot

~i ti v Phi loso fia- l'tJ!. F(' l o l va~ t':1 dr. A lex . H{,l'nát, nki úgy liil -

í-'z ik, némi ész J'C' vé tC'l1e l. ki sé rt€'. Brn ssn i Jllcg1-udta és n (l1l1 js
hagyta szó nél kiil. A'I. Akadém in fi il illülnínn k, Sr. il y l(fl lmánnak azo nn al \0 vpl,,{ írt:
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fekezóseihrn é:-. vnllál'it"'l\'i tanulmányuiban kOl'onként elmondott, it! pgyhC' foghd\'l1 1aláljuk. Igaza van Conchának, hogy
pz nelll t íhwh<
' s ph i lo~oph ia i I'ondszer, de igaz az iH, hogy a
' "(,!t.'nÍn hi;lc:-;éHZ világfülfog{lsánnk olyan kif"ejtéí-:e, l.lrnelybül
:I Z il gazdagon pJl ..lfoH ]plkc egész t(,l'jedelméhcn Inpgvilágo:-:odik e/őftiink.
N:lgy kiill>lUbség van Brassai akadémiai tagságának első

és má sodik fe le közi)tt. A rendes taggá választilstól teljes
negyven évig állandóan .bírálja az Akadémia kiadványait.
Az akadémia mégi s szivesen fölhasznál minden alkalmat, .
hogy érdemeit mélt>ínyolja.
Midőn sziilctése 80-ik fordulója alkalrmíval a kolozsvári
intézetek iiclv(izl ik, HZ Akadémia is Iuegemlékezik rlJla. 1887hen, vagyi::; ak,ldémiai tagsága 30-ik évébcn Pul szky Ferenc
ti szieleti tagul ajánlja, mint a tudósok nesztol'át, ki az Akadémia bárlllelyik oszhllyának diszél'c válik nyelvészeti, bölc5ésr,et i és' ma thema t i ka i t udomán yosságu ál ta I. A határoza tot
'I'refor1. el nök közölte Bra ssa ival é rdemeit méltató levél ben:
A tisztelct éR elismerés HZ idő elől'ehcdadása ará nyában
fokozódott. 1890-hon újból üd vözli az Akadémia " melynek
;)3 év óta. bü sz kesége." :Méljd 1897-bo11 koporsóji:lnál dl'. Fináli
Henrik ar, ('l iSJllPl'és á radozó sza vn i Vel l mondja: Nagyfoku s
egészen kivéh·l(l ~ mélti:lnylii sban l'észesiiH Brassai cl balál a
után h('n yujtott posthUlIlll ~ dolgozatával a XI -ik axiom<:Í.l'ól.
"Ez hcl lá ~ kegyelt'iiel s il sr.a b..ílyszcrn hil'álat mellözésével
]..:özzé füg tétt'1ni" - mondja a% akadémia. jt'gyzökühyve.
Ámbár csnk hali11a után, dc vég ül IllégiH' JIl Cgjött nz clégj ób.. !. a z 18G I -hen f-ize nvl..'rlpt\ 1l1C'llözésél'1. A Iw lá la kol' cllwngí',oti tilkilri tllrlla 1c1s ~z(' rint: Ht';J f'Sill pál ycí. ja. nelllcsak idő
hen volt. hoss;"!t, hatH'11l tIlullk;.Í :'i~::íghiln és :-; ikp rC' khe!, j:; gn~
dtlg'. I;~gés;" é l~'l é tl ;Ít 1;lnítoti :.;z('val és Íráshml. Ha. volt va·
lahn ;!1';:;ldéllli,li Ing, killek lwl úla lnillch'n osztályra nézve
v0sz1cség, :lZ hi zonyára Brass,ü, aki az Akadémia h árom osztál yának 1I1aj d lll indt'n ik t udOlllányát mlívcltc; a mathcmn ·
fika , a p hi-l of:)ophia és !l'nllc\sz(·{fuclolllá ll 'y, a c\;l ssikn philolo·
gin, ,I lllilgy<l l' ny('I\·é:;zl'1.
Akac\éll1iil i Ill é lt .. d úja , dl'. UOllclw Gy őző <-lZ! hirdet i, hogy
a ne mze tek lelkélwk l'gés z y j Iág(:l ba csak Ji:ivúló tugji:ti útjáll
lehet ~ZiV(l, képz(' lll1(' és <lk<ll'at:l !)('n Rő sz('lI cméb(' hel) ill nl1 Dr. a..., Cy.: Dr. Brau,; Statuel flell.
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'uni. Ű Bl'ussoihan "nemzetünk geniuszánuk egyik ilyen mn~yanízójiit, 1Ürekvéseinek kiváló munkását, sikereinek élö
nyomát, (' geniusz küzdelmeinek oszloposát látja." S7.el'int<"
i1. Brnssui .,énlcr-;, sajátos, kiilönös egyénisége hurok, mely a
IpgemheJ'ségctSebb, a legegyetemesehb magot takarja." "A ko:-:zoru. melyet. Akadémiánk Brilssainuk nyújt, nemcsak a hldúsnak szól, hanem a magyarság első tanítóját, il mab"yar közműve)ödésnek legkitartóbb, legtöbb oldalu l1umkását illeti."'t
Concha, "aggódva gondolt f eladata megoldhatatlan nehézségeire," midön az Akadémia aszonok tisztével bízta meg.
De nemcsak ()l1magához, aki cl Brassai atyai bUl'átságM élvezte, "hanem fi, nagy-férfiúhoz és a díszes Akadémiához is
méltó, hű és megértő képet rajzolt." Az Akadémia ezuttlll sem
mulasztotta el LL kinálkozó alkalmat, hogy nagyél'dcmü tagja

iránt lerójja kötelességét. Midőn 1911-ben " ir"llll~k" készen
volt, a leleplezés iinnepére elkiildiHte "ón okát.
•

•

•

Bl'assai Sámuel emlékezete. A M. (!'ud, Akadé mia 1899
május 7-iki közgyűl ésé n felolvasta dr, Couchn Győző,
It
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