
Író és szerkesztő 

Mégis, az ifjúság háborgó napjai ,mIImán 
Biztos e"öt érzele: leeblMnben nagym kelendő 
K épzetek villannak ,neg. . 

Vörösmarty Zalán Futásában így szólaltatja meg hösét, 
aki lehetett maga a költő, de bizonnyal ez életrajz tárgya, 
Brassai jogosan szólhatott volna így. Nála a háborgó napok 
már az ifjúsági élet ködébe merültek. Ö, a Plátó 20 éves vezetö 
ifjai korán, másfélszer túl van. Ott van, ahol a magyar ifjú 
katonánál egyéb is lehetett. Elmult az a hevlilet is, melyet az 
1825 évi országgyűlés a magyar ifjak kebelében élesztett. El
jött a munka ideje. Brassai semmiképpen sem volt hajlandó a 
költők képes beszédébe burkolni gondolatait, bár jól tudta, 
hogy a cenzura éles ollót tart kezében, lemetszeni a merészen 
kiterjesztett szárnyakat. Sem K ölcsei a szónoklat terén elért . . 
sikereivel, sem a Kisfaludyak,. Czuczor, Vörösmarty a költé-
szetökkel, nem hatottak rá búzdítólag. Sem költői , sem szó
noki hajlam nem sarkalta. Különben is mindig szivesebben 
szántott új ugarat. Egyénisége az aestatico-phüosophiai el
mélkedésre volt alkalmas, mert ez a lelki ember é letéből sar
jadzik. Brassai az akaró és cselekvő lélekre szeretett hatni. 
Soha sem volt materialista, semmi tekintetben, de az ábrán
dos képzelődés t, a. methaphisikai túlvilágban elmerengést sem 
szerette. Ö itt a földön akart élni testestől, lelkestől, s azzal 
tartott, hogy meg kell adni mindenkinek, ami megilleti. 

Jóllehet a magába merülő elmélkedésre és szemlélődésre 

volt utalva, még sem lett egyoldalú böl cselő. Nevel ői foglal 
kozása és a művelt emberekkel, a gondolatot termelő irókkal 
folytatott gyakori érintkezése következtében, lelki energiája 
szetágazó, kifelé bató. Kész örömest társalgott a rokonlel
kekkel. Az ellentétes jellegüeket föl kereste, mert tudta, hogy 
:l szellemi tehetség is, mint az erkölcsi erö, a küzdelemben iz-
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lllosodiJ{ önállóvá, egyénivé. Gycl"m ckkol~a óta tanulja, mond
hatni szcmlélctileg, hol a francia fOl'l.'atlalomból, hol meg a 
görögök diadalmas hurcából, a lengye1ek utolsó ki sé rl etébő l , 

hogy szabadság és szellemi függetl enség nélkül nincsen ér
téke az életnek, eredménye a munkának. 

r. 
1832-ben egészen váratlanul kilépik az irodalom porond

jára. A titokzatos W. betű mögé rejtett szerénységgel, 1 de 
annál érettebb tudással, belátással és ítélettel ki adja 1832-ben 
a Ne1nzeti l'á,.salkodóban el ső dolgozatát: "A gyönyö"üség
',-ől", melyet a szépmívek szemlélése, vagy hallása okoz ben
nünk.'" Olyan gondosan alapozott és oly tökéletesen kidol 
gozott mű, melyet 65 évre terjedő írói pályája alatt mindig 
nagyra becsiilt. El ső lépésével kész Írónak mutatkozik be. A 
kor szell emének megfelelően, a puritánságig magyaros igye
kezik lenni. Minthogy a magyar philozophiai nyelv még egé
szen kiforratlan, kezdetleges, új szavakat és új formákat hasz
nál. Maga is nyelvmívelő lesz, de kikél szófaragóink ellen, s 
Horátiussal szólva kéri, hogy prudente,. járjanak el, "ne en
gedjenek oly gyakran újító viszketegségeknek.'" 

Főcélja, hogy nemzetében fölébressze a természeti és m(í
vészi szép iránti érzéket, megszeretlesse mind a kettőt. Fejte
getéseiben filozofus, birálataiban aestétikus és kritikus, de 
célja most is, mint egész életében csak egy : a nevelés és taní
tás, az öntudatra ébresztés, "mmt az embert az állattól az ön· 
t.udás különbözteti meg. Mert az igazi művelt ismertető jelei, 
egyebek mellelt, az olvasni, tanulni tudás, ismereteit többítcni 
s a tanultat a tudományok egészével s amáL' ludottakkal 
'11'ányba hozni és egybeszőni." 

Ebben a' műben benne van minden jellemző vonása II 

hatvanöt éven át páratlan szorgalommal és bőséggel dolgozó 
íL'ónak. 'l.'árgyát kinwrítően ismeri, átlátja és lelkesedik érette. 
Az irodalomban egészen tájékozva van. Szívesen meghal!
gat ja és fölhasználja a mások véleményét, de egyéni fölfoga-

l Ezzel ősei llevót ti sztc'Jte meg. " . A 
~ Nem.zcti l'á ,t salkodó ]832 e l ső fé Jóv 11- 12 81'.. fo lytatftsil., . 

!;'l.óprrú vck által okozott gyÖnyö rű ségrő l u. o. IT. fé lév ]1- 12 SZUIlL 
.1 ll. II . n. 68 I. jegyz. 
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süt és mcggyöződését .sen kijéne k Hlá:ja nern rende li. "M~cg 
11e l11 sza kadó vizsgcí lássnl, má sok munkái figye lm es 1:izámbu 
"ételével Írtam eJ ső esztét ikai alapító él'tckezésemet. 4 

"Nem sj ettem tanulmállyairn minden pal't:l.nyi részecskéjét 
Jcgoa kihal'nngozni, hanem némi <lránylatos él'ettségét vál'
tnm és b1JluJtam, míg némi igényt tarthatnék H tanításra."" 

"Az el ső sor, mit nyomtatás a lá írtam, betöltött harmin
cadik évem után lőn Írva. 

A közönség érdeklődésére tartózkodva tá maszkodik most 
js, mint egész írói pá lyája, alatt. rrudja , hogy "nagy ra veté 
fejét, midőn az estétikai termékeny, de nagyobbára schlend
rian módra mívelt fö ldjérő l " aka rt néhi"Uly virágot összegyiíj
teni. Tapasztalásból szá rmazott meggyőződésből ő is úgy 
látja, hogy ami szép, nem a magyar földre való . Mégis meg
tette azon kevesekért, kik törekedése irányzatát elértik, s ro
kon gondolataik az övéivel találkozva kezet fognak - ha 
szinte az a sorsa lenne is, mit a "pusztában kiáltó szónak", 
mely hallóra l' itkán, felelő visszhangra még ritkáhban, vagy 
úgy lehet, sohasem ta.lál." 

Bezáró szavaiban újból elfogja. az aggódás, hogy nem 
fogják meghallgatni. A nagy közönségtől az ifjúsághoz 
fordul: 

"Ha a szép mesterségek theoriája körüli szemlélődéseim
nek resultatuma némely lelkes ifjat, kit magas repülése a bu
kás veszedelmének leginkább kitesze n, a tévedéstöl megment s 
HZ igazi aranyat a szemfényvesztőleg csillogó nemtelen ércWI, 
a7. ideákkal, s képekkel gazdag észmívet, az üres pöffedt szó
csengés lől megkülönböztetni tanít, megjutalmazottnak érezem 
ipal'kodásomat. " 

Brassai csak azért fog tollat, hogy a sajtó segítségével 
nagyobb közönséget taníthasson. . 

Első dolgozatának minden eszméje és gondolata., lelke 
prizmáin verődik át megragadó szép színekben. Bírálói Les
sing filosofiai munkáiban vélik föltalálni a forrást, honnan 
eszméit merítette.6 

Eszméit nem merítette a másokéból, hanem megedzette és 

4 H a lljunk 8zÓt H on. 1863 Íl5 I. 
~ BCJ ilS8 i C~Zm~$ és I RI oll1a nti cizmu l'$ ., 1856 Pesti Napló 236 sz. 

Tassm m:t1/.t p 11 osophus dl'. Gal Kelemen. 
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tisztázta a másokéval. Ö nmn sokat tartott a teremtő geniusról, 
Jlem dicsekedett eredetiséggel, de azért nagyon tévedett Josika 
azt mondván, hogy egyetlen eredeti ötlete nem volt. Brassai 
soha scm Írt olyat, ami nem a saját l elkéből sarjadzott. Innen 
magynnlzható meg, hogy hatvanöt éves Írói pályáján soha 
sem ismételte m.agát, hanem fokozatosan tovább haladt, to
vá bb sarjadzott, mindig a kOlTa l tartott. 

Alia jacta est. A kocka immár el volt vetve. A megnyi
tott forrásból visszatarth'atatlanul fakadott az áram. Pedig 
mindjárt, a másadik lépésnél, bele ütközött a censura gát
falába. Cikket írt a Cas;nól'ól, melyben a társadalmi érint
érintkezés és a kölcsönösen mívelő hatás fontosságát fejtette 
ki . A cenzura vörÖs irónja keresztül húzta. Veszedelmesnek 
találta. Uj ból írt. Ekkor már a nevelésről. 

Horváth I stván hoz, a Tudomónyos Gyűjtemény szerkesztő

jéhez, küldötte be. Aggódó bizonytalanság között indította 
útnak. Igyekszik sok szépet mondani a nagy hatalm u szer
kesztö úrnak. Udvarol neki, buzdít ja a tudomány mívelésére 
és szeretné megnyerni dolgozata kiadására, melynek két foly
tatását jelenti be. Horváth megőrizte Brassai levelét a Ma
gya r Nemzeti Muzeum levéltára számára, de a cikket vissza 
sem kiildötte, meg sem őrizte. A levél már csak stilusánál 
fogva is megérdemli a nyilvánosságot .. 

Tekintetes UT! 

' ... l?alusi magányomból e napokban KolozsvánYt jövén, meglepű 
orom-nwl. látám a Tud. Gyüjtemény 1833-iki címlapon a 'nagy HO'r
váth i stván nevét. A Tks. UTnak eze'lt széles és alapos ismereteit. 
számos ol:tan m egjelent értelcezéseiböl, ideáhwk, gondolatainak 
szÓ'nolci, eleven és el'l'agadó előadását 1827-ben tett rövid udvarló
sO'Inkpr Nzem élyes tapasztalásombó7, tanulta'Jn bámu.lni és tiszt el'ni, 
egy lJy, hazánkat büszkéitő fé-rfi'unak, mondom, szerkesztető A~ezq 
I~ét 1·emén:yt nyujt lelkemben : egyiket azt, hogy most már amelto 
eN helyeb' ápolás nélkül szükölködő á-rva, a T. Gy., uj é/etTe és még 
N<!ha sern .Látott fényre fou lobbanni s mind a tudományok előme~~e
t enek, muul azoknak nemzetül1knél elterjedésének hathalós eszkoz
lője lenni; 
. A! lÍ sodikat azt, hogya Tks. Urnak pártfogó auspicium,ai alatt. 
utezart csekély munkács kám "is a "Nevelésről" több bátorsággalfou 
egy annyira tisztelt kéz által vezettetve viláu elébe lépni. . 
T Teljes bizalo1llmtal bátorkodom tehát dolgozlÍ.som gyümölcset 
T!as~ 'UT. igazságos biráló szemei elejébe t eTjeszt eni. két mef!ieg'J!
zestol, kuértet.v e: 1. ha az kedvet és elfogadást találand, a masod'tk 
é~ ,han)'tadU.,; praetikai részeit is értekezésemnek, kevés idő mulva 
a Tks. 'Urnak kezébe kiildet1'l el nem mulasztorn, mivel most még 
azok'lwk kiclolnozásánf, némelJ) .<;egéilpsz!rözö!r hijávof vagyok, mc-
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Iycket naponként várok. 2. Ha pedig a Tkts . Ur em) vagy más ol", 
ból irlÍsomat elfogadhat,ónak nem t,alálná, arr6li tudósitásdt és 
l,ézinlto1nnak visszaküldését tisztelettel kérmn , m ely is , ezen leve
lem átadó Bécsből visszaléTl emkoT u . m. néflY hét mulva talán fl, 
Tlrts. 'u.rnak alkafnwtlansága. nélkül '1negeshetnék. Becses 1)illana
fai háborgatásáb't enaedel1net kérve, ti.'f;zteleU el 'Inm'udtwm a 1'kts. 
u-nwk alázatos szolgája 

Kolozsvá1', 1833 áP1'ilis 7-én 
Brassai Sámuel 'ln. p. 

Mindig sajnálta, hogy megsenimisült, mert "szeretett vol
na rámutatni, hogy ő évtizedekkel megelőzött másokat, né
mely irányeszmék fölvetésében. '" 

Br(lssait semmi sem csüggesztette el, sőt minden aka-
• • 

dály ujabb munkára serkentette. A munka rövid idő alatt 
nagy sikerekhez segítette, miről már első írói kisérletei alatt 
meggyőződhetett. Föllépése után négy évvel ajánlják akadé
m iai tagság ra, öt év mu l va meg is választják. 'roldy Ferenc 
be veszi az 'Athaeneum dolgozó társa i közé, de oly nagyon 
megszaporodott az irodalmi munkája, hogy igéreteit nem 
tudja pontosan beváltani. 

II. 

Rövi<.l idő multán mint nemzetgazdász l.épik fö].s Igazsá
got szolgáltat gróf Széchenyinek három bírálójával (gróf 
Dessewffy József, 'rhewrewk József és Orosz József) szem
ben. Brassai ismeri a kiilönböző államok politikai és gazda
sági helyzetét, j l',Odalmát. rl'udja, hogy Magyarország'ot mj 
mentheti meg a "feudali s szenytől." Miután gróf Széchenyi 
könyveiben mindazt mcgtalá lta, silo.·a száll mellette, bírálóít 
értékükre leszá llítja , ellenben Széchenyi! fölmagasztalja, mert 
eredeti írónak tartja , kinek irom,ínyait egy, mindenütt felis
merhető, lélek eleveníti, kinek minden periodusában lelhetni 
egy val Mi gondolatot, vagy egy gazdagon festett képet ... 
ldnek minden szava egy g'ondolat, minden vOlulsa egy kép. 

Brassai, a falusi élet kÖl'ében, a földmívelő ál1um 11a

gyohh birtokosaival és a szakii'odalommal való érintkezésben, 

, V. Ö. At:vja leveici 1832 október 30. Ker. Magv. XXVII. 92 l. 
II Gróf Széchenyi István és bírálója. Ncn~zeti 1'á1'salkodó 1832 

JS, 19, 20 szám. 
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IIlcghmulta, mik a haladás és gazdagodás a lapföltételei . Eze
kel, Széchenyi mcgszú laltatja, Brassaiigzolta, mert a valódi 
é rc] p!11et e l kell is merni, E7. paedagogiai és ethicai elv . 

Do lgozat;], kivitlóall becses azért is, mert benne Brassai 
Jiilcíllítja a kl'itika szabályait: 

A bíl'álónaJ~ e l ső és fő kötelessége az iromány mivoltá
,.ól tiszta és hiv képet ál/ítni elé, másadik az abban elöfor
(/uló hibáknt ás hézagokat ki jelel ni, ezeket amennyire a tér 
enged i, kipótolni, vagy a szerzőt kipótlásra serkenteni, ama
zoknt megjobbitani. Ha ezen kettős tartozásának eleget tesz, 
ukkor fog igazán kezet a könyvíl'óval, az olvasó "megvilágítá
sá ra , oktnhísára, s esmeretei többitésére.· 

Brassai nem azért .Iett kritikus, hogy másokat elgáncsol
jon, hanem mert neki is az volt a célja, ami Vörösmarthynak: 

a nemzetet 
ct szeUemha1'cok tiszta SUgá1'á11ál 
oly 1)tagasra. ten/ni, ",int tehetö. 

Megértette Kölcseit is, aki csak nem régen (1831) azt 
mondotta: "mníg csal, tömjénezzük magunkat és meg nem be' 
csüljiik az igazi kritikát, gyermek maradunk ,tZ igazi tudomá
nyok pályáján s a művészet mezején." 

Brassaina k a kritika mérhetetlen sok kellemetlenséget 
okozott, de soha el nem hallgatta, amit helyesnek és hasznos
nak tartott, mert ő nem kereste a maga hasznát, hanem azzal 
tartott, hogy "nincsen szehb és érdekesehh joga az emberiség
nek, mint az, hogy ki-ki köriilményei és tehetségei szerint el
é"',etö legmagasa bb fokára juthasson el a műveltségnek és 
erkölcsi kötelessége minden adományozott elmének erre segÍ
tökezet nyújtani." 

Az első nagy csalódás mindjárt Írói pályája kezdetén 
érte. Birálat alá vette Szilágyi Ferencnek Klio címen kiadott 
"H-istoriai zsebkönyvét" x. y. v. z. jegy a,1att"lO 

T111már ismeretes nagy tájékozottságát szerényen de éles 
gunn yal mutatja be. "Ö nem hogy nem historikus, de a Klio 
t~ll1ploma emelésében nem pallér, mint rl'acus, vagy Gibbon, 

A Nemzeti Tli1'salkodó 1832 I. 276-7. 
ID Nemzeti 1'ánialkocló 1833 337-349, 353-359 1. 

Ih. S" •• C)'.: 0,, 8..11&1 SIo ... 1 lIelt . 
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de még nem is fall'akó-Iegény, mint Millot, vagy Majláth , 
sőt tégla, vagy poronc1hordó na.pszámos, mint a francia mc
moire íl'ók, s a német és magyal' oklevélgyiíjtők, sem volt 
soha. Még többet is megvall : ügyetlensége annyira megy, 
hogy azt sem tudja X-ik Károly .. ősszel, vagy tavasszal tal" 
totta-e Rheimsban, fel kenetése fényes, de róssz omenü ceremo
niáját, a bigottság utol só országos nézőjátékát Francia
országban." 

Az a Brassai, aki 20 éves korában a "lélektelen krónika", 
az üres évszámok ellen fellázadott, írói pályája kezdetén meg 
okolja ifjúkori eljárását. A historia Íróit figyelteti, hogy ne 
adják a tanulók, se az olvasók elébe a betüt, am i ől , hanem a 
lelket, ami elevenít." A krónikások ... holttestét adják az elő· 
időknek, mint egy összetöpörödött, bebalzsamozott mumiát, 
de nem állít ják előmbe az eleven előidőt. Az emberi lélek az, 
ami a port és a holtat mozgásba hozza; nem ez utolsó, nem, 
banem az az isteni felségében úgy mint elfajultságában vilá 
gosodjék fel előttem, a tőle származott munkálatok álta 1. A 
szellem szellemit kiván szemlélni. Ezért ritka minden népnél 
a történetíró, mivel a dolgok okait kinéző isteni szemmel biró 
nagy elme átaljában ritka ... Időnk kevés magot ád a histó
riának. Az nagy esetekből és kis emberekből áll. EZf'n össz~ 
találkozás csüggesztő lenne, ha nem hordozná magával annak 
bizonyságát bogy kabinetkormányzás is van a világon." 

Ilyen fölfogással dolgozott az "ifjú" Brassai a történelem 
tanítása és írása érdekében. 

Most, midőn jó fél száz esztendővel innen vagyunk azon 11 

koron, már megértjük és méltányoljuk is fölfogását. A mai 
történetíró ebben a szellemben dolgozik, mert tudja, hogy " hó
nap és évszámok a hi stóriai előadás lépdelésének csak man-
1.:6i, de nem lábai, annál kevésbbé szárnyai."" 

Históriknsaink még nem vették észre, vagy nem figyeltet
tek rá, hogy Brassai a történetírás új iránya kijelölésében 
megelőzte a nagy Horváth Mihályt is. Ennek a gondolatá
nak is, mint sok másnak, az volt a szerencsétl ensége, hog~r 

rejtet t. helyen jelent meg és az éles kritikájával fölvert pOl" 

II Történet és tÖl'ténctÍl'ó. Nemz. rrin's. 1833 302 1. 
l:! Nemz. 'rúrs. 1834 r. 25 1. 
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:fedte cl az clfoguJaU~ll _zeruek eli.il. J eLes hj stórikusunk, dr. -J\I<Írki Sá ndor Webernck 1846-ban megjeJeni munkájában 
lI0'Yflll nzokrlt m~ előnyöket mélh'inyoJja, amelyeket Brassai 
Js33-ban követett: "a történelenl csak akkor nevel, - mondja 
Weber, - kl az ifjú lelkét megragadj,ík a mult nagy és dieső 
eseményei, s utá la lot keltenek benne a rossz és aLávaló esemé 
nyek. '" LJgyan ő azért tartja nagy histórikusnak Horváth Mi
hályt, meri ana fektette a fősúlyt, ami leginkább hiányzott, 
am i régibb töriénetírúsunkból: a történelmi szeIJ emre." Amit 
a kezelő, a. gymnáúumi tauuló/ ifjú Brassai megérezett, azt 
nz Író elmé.letileg kifejti. Vesztére, mm-t · az országos hírű , 
már akadénükus, szerző professzor, Szilágyi Ferenc nagyon 
rosSZ Jl éven vette, hogy hozzá nem méltó ellenfél bírálja, aki 
csak B ece·nse11S-)lCk olC!'i nevezni magát. 

A komoly eszmék fölötti vitatkozás helyett, a személyes
kedés áldatlan perpatval"a következett. Szilágyi nem pihent, 
nm íg meg nem tllclta, ki a cikk szerzője. Ekkor aztán mértékte
len föl indulással nírontott "aki oskolai tanulást soha rendesel. 
nem végezett, ele udvarokban néha klavir mesteri, néha ne
ve lői hi vatalt folytatott, de most már magát ujságírásra adó, 
egy mindenbe kapkodó ifjú egyszeribe oda kiván ugrani. Egy 
ilyen megtámadó ellen olta1mazni azért Kliót, nem nagy mes
terség." Sz ilágyi sokáig !lem bocsátott meg Brassainak. Mi
dőn rájött, hog·y az Est'ike beszédgyűjtemény írói t Bohogyi 
néven Brassai birálta meg, újból keményen megleckézteti "aki 
a. l itemto.ri pá lyá.ba lépést recensensi munkálkodással kezdi s 
hova mlÍ s későre nagy fáradtság, esztendők során keresztű l 
gyGjtött tudományos kimivelöclés, s megért ítélő tehetségre 
szert tevés uhín juthat, ez ismeretlen ifjú egyszeribe oda ki
v<ln ugrani."U} 

l!I Dl'. ~lill'ki S. Előadásai 1909-bell . 
• 14 H orváth l\1ihá ly szüLetésének száz éves fordulóján tartott be

szelle dl'. Mál'killak 1909. 
• 1(> A. S;t. il ágyi an.ticl'iticáját a Nemzeti 11ál'salkodó kiadója 
il yon megjegyzéssel ki séri: A N e·mzeti 1'cÍ1'salkodó szerkesztője, aki 
; ~ ,~:' ;~á~·).1 ~11Ji UjsáU,kiadását is Yáll~<.l l ta "ezen HlltiCl'Hicitt oly ~eg: 
g~ O~~.d clSse L ' :,ette lel, a N emz. rrul's.-bll, hogy ezen szemclyel5 
I)C)SSJ~t ,I ehe ilo munka azo n közjóra cé lozó iutézet l'c - mely csuk 
l .l,a~~l ~ l a l,~l,(~z:ltok lwl va lósu lhat _ s a Vasál.'lwpi Üjság érdemelt 
it';\C,' ~~esz~~,~e !:~, ,kit biz?dal,ull1mal ezen ~é l t ú~doza.iokkn l elősegéU~ 
JUt';J,!;6 hd t';, dlolk ('gYl'suJt-tell ek sza bad vu lasztu su t. lszte lt meg, seID 
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BltaSsai ma má,[' úgy áll elöttiink, hogy az elhamarkodás 
vádjával szemben nem kell véde lrncznünk. A 32 éves ifjú 20 
esztendei alapos és öntuda.tos előkészület után lett író és cri
tikus. Később más vonatkozásban, Hegelt bírálva - irja -

• 
hogy amiko!' [l hUl'mincak körül járt "elég vén volt arra, hogy 
megérthesse és elég ifjú, hogy meg'tarthassa." 

Brassai élete utolsó évei egyikén vissza tekint a Klio
perre: "Ezelőtt több mint 60 évvel bírá latot írtam volt (1833) 
Szilágyi Ferenc "Kliojára" , amely akkor nagy hirnek örven
dett. Gánesaimat Deáky F. Sámuel, az "Anareharzis" fordí
tója, egész terjedelmében betanulván, a KJio szerzőjét, hogy 
nemondjam eompi látorát, úton-útfélen, utcán és fedél alatt, 
torkon ragadta és mondogatta neki a bírálat töredékeit, amely 
névtelenül levén írva, annál bosszantóbb vala Szilágyinak, 
minthogy semmiképpen sem birt a recensio szerzője nevének 
végére járni." "Utoljára megszántam az írót s kijelentettem a 
nevemet. A következése egy pasquillus Jőn, melyben erre a 
kérdésre, "ki az a Brassai" adott feleletet, melyben minden 
hibámat, . valókat és rám fogottakat, kiméletlenül korholja, je
lesen, mint megolvasbatni a Nernzeti Társa lkodó 1834 évi 
folyamában." 

III. 

A [(lio-pe,' kellemetlen volt, de hasznos is, mert a tudo
mányos és mívelt közönség előtt egyszerre ismeretessé tette 
Brassai nevét. Az "ifjú" jelzőt szivesen elviselte. Ebben a sze
rencsében ' valósZÍnüleg utólszo1' I'észesült, mert magas ter
mete, korán ősziilö hoss7. ú haja és meglepő tudományos ké
HZültsége, más irányi", tere lte a kÖ7.figyelmet. Az "oskolázat
lanság"-tól öt év mulva SziHí.gy i is eltekint. Keserüen éles 

mi I~ o mályt nem vetend; s az érdemes közönsóg itéletét, maga a 
megJelenendő ujság, s nem az el őítélet fogja vezérelni. Nemz. l'árs. 
1833 II-22 szám. 

lU Bl'assai hátl'a hagyott kézirata; a XI. axioma. CarmIll<.l 
nunc prius audita. Olio pel'. Ugylátszik. hogy Brassai memo ir ké
szítéséhez fogott vo lt. de csak nehány oIdalnyH írt meg az Akadó
miáról ős fl Klio perről. Azt az állítását, amelyet Deáky li'. Sámuel
I'ölmond, megel'ősítette Csi!<y Lajos ny. theo'Iogiai tanár Brnssai 
I'ó l V;]Jó cm Jékc'i szóbe li fö lsol'olásábun 1915-ben. ~reg;jeJ C1;t II XI-il.: 
AxionJu hevezetósóUl az Académia érl esí töjében 1898-bun . 
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gúnn yal "nyilvános és ünnepélyes vallást tüszen, hogy őtet 
(BraSsHit) a két magya,> hazában ) magn nemében egyetlen egy 
eredeti tudús JénYÍlek, Cadmusnak, a földből kiugrott, kato
náihoz hn sortló származclsú e l'uditu s autochtonnak , a tudomá
nyok nlinden nemeiben jártas polihistornak, a régi és újahb 
nyelvek ismeretéért, a jelen kor Mithridatesének, vagy a híres 
~{ezzofnnti tchsának, a természet mindhárom országa nagy 
búvárának, az egekben magasan felemelkedö, mint a föld 
gyomrában mélyen béható, láng és remek esz ü hölesnek, szó
val valóságos portentum li therariumnak hiszem, tartom és 

. hirdetem." 
Az ellenfé l Sz il ágy i azt hitte, hogy alaposan lekicsinyelte 

Brassait ezzel az érdeme fölötti dicsőítéssel. Irói fogásnak 
egészen beválik, de az életrajz írója az akkori közvélemény 
visszatükrözését látja henne, annál is inkább, mivel adatok 
szólnak mell ette. 

Szilágyi a Klio kritikusát utánnozva, maga is kritikát Ír 
Brassai eJl~n, az "Angol alkotmányról" Írt tanulmányáról. 
Azzal vádolja meg, hogy nem tanu lmány, hanem fordítás. 

Brassait ez a vád nem hozta zavarba . Ö teljesítette írói és 
oktatói kötelességét. "Az önvéde l emből és h'lI'agból támadó 
ellenfeleknek megizeni, hogy netalán teendő anticritikára csak 
abban az esetben fog felelni, h,1 nem subjectiv kitételei, hanem 
ubjoctiv ideák támadtatnának meg, melyeknek védését a do
log, a közönség- érdeke sziikségessé tenné. Annál inkábh; mi- . 
vel ReGenze'ns 11 ritka S hecsülésre méltó szarga Imas szerző
nek hibái kitételével neki valódi és barátságos szolgálatot 
gondolt tenni ." 

Ellenfelei nem szüntek meg a zak la titssal. Szi lágyi mellé 
csatlakozott Csató Pál, akit Brassai szintén megbírált. Csató 
't kormán y előtt igyekezett rontani Brassai tekintélyét, mint 
" Pozsonyi, lI i,.,tök szerkesztője. Brassai a Nemzeti Társal
kodóhan egy cikkben ezt Írta: "Az európai jus publicum még 
mind annál LlZ elvnél van , hog'y szegényember gazember." 
Csató ezért s más kifejezéseiért Brassait lázÍtónak mondotta . 
' I' iibhek között ilyen szavakkal vádolta meg: "Ű (Brassai), 
rejt ő l talpig az 1789-iki francia revolutio elveibe van mártva." 

• 

11 MilYf'Il legyen cl könyv? Nemzeti 'rársalkodó 1833 1. 340 l. 
• 
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Ennek cl vádJl ak alapjáu] szolgált Brassainak a Vasárnapi 
Ujság-ban közölt egyik nagyon igénytelen kis cikke: Kolozs
várt oly szán-út van, bogyaszánokat nem győzik lóval és 
ökörrel, ~anem kutyát és kecskét fognak be. Ezzel is hason
lítunk Kamcsatkáboz. 

Csató az is miatt Brassa ira támadott a Himökben (1838, 
19. szám) s kitér az angol alkotmányról írt cikkre is. 

Brassai magasabb néző pontból, részin t ethikai , részint 
phil osophiai , de általában humánus fölfogással vizsgálta a 
napirenden levő kérdéseket. Az ellen csak elfog ult ember te
het kifogást, ha így szól: az emberi szenvedélyeket a társa
ságban kioltani nem lehet és nem is kell , jobb tehát, el nem 
várni a megdugult ár, vagy a rohanó patak nagyobb dulásait, 
hanem elpre csatornákat ásni, melyeken vizei elhúzódjanak. 

Bírálatait általános elvekre és megállapított tételekre 
fektette, de az argus szemű ellenfél ráolvasta, hogy lázító ez 
a tétele is: "az európai jus publicu ljl még mindig annál az 
elvnél tart, hogy szegény ember gazember." Amit Jókai az 
Aranyemberben ide módosított "Szegényember komisz em
ber, gazdag ember jó ember." Ám Csató a JIi,."ökben gondos
kodott, hogya cenzorok észre vegyék mily romboló és búj to
gató Brassai. 

Brassai nem volt Kolozsvárt. Későre értesült a támadás
ról s ekkor visszautasítólag írja, hogy "több hetek óta tagad
hatatlanul nyaggatja" s többek közt azzal vádolja "Brassai a 
kormányokat a népek ellenségeinek ismerteté." Ez valóban 
botránkoztató, s nem kevésbbé az is vétkes ingerlés valakit 
ártatlanul ily váddal támadni meg, válaszolja Brassai. 

Csató a Iiin,ök heti szemléjében únos-úntalan csipkedi 
Brassait, majdnem miJlclen héten, ami bizony nem mutat első
rendű ízlésre. 

Egyik szálka volt Cs. szemében, hogy Brassai a Vasá,·
,wpi U jság-baJl a falusi olvasók kedvéért az idegen neveket 
bangzásuk szerin t írta. K öveteli, hogy igazolja magát, de 
Brassai fölöslegesnek tartja a véclekezést." 

A perlekedés fol ytatása az lett, hogy Brassait bevádolták 

Ili Csató e feletti haragjában "monstl'um kako-g l'aphikum 
Brp.$s~ianllmuak" nevezi. . 
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it GllberniUJJlnál. 1Jinthogy Brassai ekkol' már a.z unitárius 
kollegium rendes tanára volt, a Gubel'nium ékes latin vádirat
han az egyház fögondnokát hívta föl Brassai megrenclszabá
Iyozásá l'a. A főgondnok, Daniel Elek, 1838 szeptemberében 
kelt jelentésében válaszolja, hogy "az illő intést, ajánlást, 
magal'encljén, személyesen meg tette", Brassai "kinyilatkoz 
tatta, hogy ezen kitétel ek nem oly célból tétettek általa, mint 
azt némelyek félreérteni kivánták, másfelől a félremagyará
ziisra19 való aJkaJmatosság szolgáltatását .is, ezután kifogja 
kerülni. 

A hidapi polemiát Pesten is figyelemmel kisérték. Toldy 
li'erenc Brassaihoz 1839-ben írt levelében kérdezősködött, 
hogy vajjon ki a szerzője a szópan forgó kritikának. A kér
désre Brassai 1839 február 2-án írt levelében a következő vá-
laszt adja: , 

Ami 1'1cs. ur becses levele aljára vetett kérdését illeti, csak 
annyit szabad 1'eá felelnem, hogy Világfi Antal álnév, ki lappang
jon pedig alatta, e.QY fogadás megnyerése, vagy elvesztése fede
zcncli fel. A fogadás pedig éppen ezen titok fel, vagy fel netn fedez
hetöségét tá1·gYGZza. A töTténhetö közeledés, vagy Tilsch könyv
cirus. v a,qy csekély személyem által tétethetö Világfi Antal u.rral. 
- Megkülönböztetett tiszteleUel - Alázatos szolgája" 

Brassai m. · k . 
• 

Ezzel még nem volt befejezve a személyes gyűlöletből 
táplálkozó hajsza. Az E·rel. Hiraelót följelentették a kormány
nak. A kormány 1839-ben kiadott rendeletében kimondja, 
hogy "valótlan, sőt megbotránkoztató a szegény . emberről 
mondott állítás", úgy a cikk-írót, mint akiadót szigoruan 
megfeddeni rendelte.21 

Brassaira nézve hizelgő elégtétel volt, hogy Csatót szá
jaskodása miatt megtámadták Toldy, Vörösmarty, Bajza, 
Balogh József, -s szemére vetették, hogy Brassait vádolja. A 
perbe az ifjúság is beleszólt. Brassait tanítványai Szilágyi
val ~~t'mhen védelmökbe vették. Szentiványi ~fjhály "H köl-

. I.U DUBi eJ váJu.sza Dic.söl:izentmál'ton szeptember l, 1838 idősb. 
BI', ..onuiel Gábor főgondnok családi levéltárában, 

:.0 A levél M. 'r. A. JevéJtárábnn. 
-I Rél':izJetesen ismerteti Jakab Elek Magyal' 'fudományo8 

Ak. E,tek. Nyelv és Széptud. köréből X kötet 59 sk. 
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tő, korbáccsal kereste f el Szilágyit és megfenyegette, ha nem 
hagyná félbe gyahízkodásail."" Később, 1838-bun a szemé
lyes támadások annyira mentek, hogy Brassai, akit eközben 
az unitárius kollegium igazgatójává választottak, nyilatko
zatot ad ki a Hin,ökben (1838 szeptember 24) fl revolutios 
vádra vonatkozólag és azt izeni Csató Pálnak, hogy ha a bán
tástól meg nem szűnik, a legelső okadásra módot fog keresni 
az embertelen zaklatás megszüntetésére. 

IV. 

Brassait első évi írói munkássága közfigyelem tárgyává 
tette, s a magyar írók között nem közönséges helyhez jut
tatta. 

Föllépése legjobb időre esett- Erdélyben kezdett nagyon 
élénkülni a közszellem. A Bölöni Farkas Sándor könyve 
Amerikáról már közkézen forgott- A nagy utazó személyes 
összeköttetéseivel, s főképpen a nagy Wesselényi vel ifjú kora 
óta fönntartott barátságával , irányító szerepet vit t Kolozs
várL Munkája hatását már megjelenése e lőlt érezték. A tü
zes hazafi újnál újabb reform-eszméivel bódított. El sőrencHí 
gondolata volt a casinó alapítása, melyet nyomon követett 
egy népujság kiadása. 

Erdély legkiválóbb férfiai , született és szellemi a ristokra 
tái, a legdemokratikusabb nemzeti és társadalmi alapon szö
vetkeznek a hazafias közmüvelődés elősegítésére. A casinó 
első gyűlésén kimondják, hogy "a magyal' hazában éppen a 
bazafiuság, magyarosodás jelen foná sa idején, a holt deák 
nyelv még most is a vakság előmozdító eszköze, s a.nnál fogva 
annak már valahai megszüntetése méltó és közóhajtás lenne." 
A " németnyelvű ujságok járatását is megszüntetik, ell enben 
indítványt tesznek népujság megindítása iránt 1833 már
eiusáhan. Azonnal megkezdik az aláírást, hogy az ujság fenn
tartását biztosítsák. Gróf Béldy F erenc, gr. Lázár László, gr. 

11 !31'aSl:iUinak, egyik volt tanítványa beszé lte. hogy egys ze r vé
leLlenul akl,~ ,' lepett be egy boltba Szihigy i, Ilmikol' Bl'I.l ssa i ott 
volt. Bras8Ul meg látván Szilágy it. e J őrántottu botját és rohunni 
kezd~tt utlLUU, de SZ. HZ utcán elmenekült ti közi)nsóg nngy 
gaudlumÍtl"u. 
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'I'eleky László, Kendeffy ' és mások kötelezték magukat 
ezer-ezer fürül t fizetésére. 23 

• 

, . 
eVI 

Bölöni FUJ'kas Sándort, cl 'ctlsinó jeg'yzöjét megbizták, 
hogy két írót, Balogh Pá lt és Bnl,;sai Sámuelt szólítsa föl a 
szerkesztés elvállajásá ra. A Brassaihoz intézett fölhivást Lá-

zá r Lász ló írta alá. A szép Illwlka elválla lásál'<l il yen ~Z(] 
\'akkal buzdítj,\k: " tudja a ' Biztosság (bizottság) hogy oly 
férfit .zÓlít fel e vá llalatra, ki llIindig a hazát s közjót hor
dozta kebléhen. SZE'ot .kötelességének tartanclja oly pá Iyi:l 1'<1 

lépni fel , hol elméje, szép tulajdonait és a hazafiú egyik leg
~zebb kötelességét LI nép mivelödését érzelme egész melegsé-

1~ Bl'ussai ludósitása. Casinó jegyzőkönyve 1833·ból. 
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géycl és elméje sok olda lu szüleményével legszélesebben c!:)z
kijzüheti,24 

Balogh Pál "nagy garl'al írt levélben" kijelenti, hogy 
,enkivel sem szövetkez ik. Brassai" buzdító [ölbívásrn szeré
nyen vála szol Farkas Sánclorhoz címezve : , ;~{ennél maga
sabb, szentebb a cél, melyet a tud valevö javallat örök bálát 
é"demlö előmozdítói kitűztek, mennél dicsőbbek a kiivetkezé· 
sek, melyek annak szerencsés eléréséböl váratbatnak, annál 
mélyebben érzem azt a tisztelő bizodalmat, mellyel Tiszt. Bi
zottság', engemet js, érdemetl en nnmkáló társnak meg-hivott." 

"Megfontolva azt, hogy éltem s anna k minden ipa rkodása 
hon omé, hogy a kimutatott állásponton csekély mécsesem 
világánál másoknak még homályosb gőzkörnyékben hu rkol
tak nak, setét jét valamenn yibe 08z1athatom és hogya gyen
gédkor miatt éretlen és fejletlen elméjüek ol(tatásában szel'
zrtt tapasztalatom a más környületüek miatt pal'lagon ma
radt elmék mívelésé l'e vezérül szolgálhat, mindezek ösztönöz
nek a nevezett ujság redactiojabeli részvételt elfogaclni." '" 

A lelkes hazafiaknak tetszett Brassai szerény föllépése. 
:Nlegválasztották szcrkesztönek. 'l' íz évre ,zólot! a megállapo
dás. Méhes Sámuel vállalta a kiadást. Brassainak is, Méhes
nek is 500 forintot igértek. Az új váll alkozás, új élet, új fe
l elősség gondját és terhét jelentette. Nagy változás állott be 
életében és munkájá.ban. Be kell ett köl töznie Kolozsvál'l'8 . 
Nem jött idegen belyre, hi szen télen sokszor időzött itt. Nem 
jutott szokatlan környezetbe, hi szen a kaszinói tagok tekinté
lyes részével, a W esselény i, Béldy, Bethlen, K endeffy csalá
dokkal ismel'ettségben volt. Ezek tudták méltáll yolni tehetsé
gét, mégis aggódni, tépelödni kezu ett, hogy mit tegyen. Leve
lett intézett ba rátjához, nagyajtai K ovács I stvánboz: 

Édes Pistám! 

A, Ko(ozsv lÍrról csaknem 'minden 'nap jövö kedvetlen hirek, 
awnmr.a megzavartak, hOfi')) 'már szinte nem tudom mit csináljak, 
azért ~S benned helyezve bi~odalmomat. k é1'lek tudósit,.:; a na,r;gyá
'1'61 (l. clolU?knalc. hogy én 'ts aflw[,naztath nssam ahhoz, kinézélsd
mrI. U[Jym s a Ithb ctl 101'(ló Dicasl eriumi elc. változások oly nami 
b(>folYll;ssalleh et1~e.k (!Z l}n SOTsomra 'is, szinte ingadozni kezelek, 
belé vfLOlos:·'a lr.- c U,3 pulyo.,mba, v agy talán ha szinte szé,r;yennel 'is, 

~: A cas it~ o levele ke lt 1 ~33. szeptember 22-én . 
.. Brassal Ic"vele a casino Jcgyzőkönyvóben. 1883. 

- 7! -

• 



illO ÉS SZEJlIOESZ1'O 

fl lcgleh etőbb szép 'Pt6don h,ál1:a. lluzz(l.rn. nwUO;'»w,f. Kolozsvárt V~
I(>m. csak kevé~ sza:rnu b(!rat~Mn .!u!.clveltethetz/c. ezek e~sz6r.6d6sfl
lJol, talán még J kla:rulon ~S , l?bb OTornet hulnél~ szerez'nt,. mt~.t ott. 
Ezeket SZ01'osan csak Neked 'tr~rrn .. MegnyeTt v(~lasz.od uta.'!'I' t,ustént 
ujabban tudósitlak és érf e1r.czocln:t louunlf:; azer~ tS baratsa!Jodra 
kényszerit/ek, ne haf/J.!.d l!z alkalnwt, 6!w.~!'ott v alaszod - . bármi 
rövid - nél/ciil is J.;:Z)onnl; m ert oz tda surgct. Ez es tve erkezvc, 
másnap reugel indul, tehát hihetőleg m ég ágyadban 'meg lo.q lee
,'esni - ezt pro notitia. - Barátságod állandóan 'rnc,qtartását és fe
leletedet óhajtva mamdok édes Pistám, Retteg X lIII - 1834 

barátod Brassai . 
• 

Gyergyai F erenc város i senator (tanácsos) a kasinó meg
alakulása után csakhamar (február l -én) bemu tatta Brassait. 
A sok ü·ányba.n mívelt Brassai egy ki s Közép-Európát vitt 
magával a kasinóba, 

A kasinó a szabadságharc elötti időkben és az 50-es évek
ben a 11 emzeti élet központja, a hazafias szellem ápolója volt. 
Itt ta lálkoztak a legjelesebb férfiak, itt érlelték az új eszmé
ke1-, innen igyekeznek l'eformálni a ki s I~l'(lélyt. 

Ha nem is gondoltak arra, hogy Széchenyi akadémiríjává 
növelik, azzal tisztában voltak, hogy az akkori politikai viszo
nyok között csakis társadalmi úton , az erők összevonásával 
lehetett tenn i a hazáért és II nemzetért. 

Brassai a kaszinói élet élénkítésére nagy mértékbeu be
folyt személyes és írói összeköttetései révén, Mint a kasz inó 
lapja szerkesztője, meg hozat ja azokat a kiilföldi lapokat, me
lyekből a lap cé ljának megfelelő tudósításokat szerezhet.'" 

Mihelyt kolozsvári lakós lett, nemcsak az erdélyi, hanem 
a magyarországi jelesebb férfiak is hozzá fordulnak, hogya. 
kaszinóba bevezesse. Wagner József, Berde Mózsa, Kriza J á
nos, Erkel János, E rkel F erenc, K emény Zsigmond, Litvay 
)1árton egri ér sek, Mentovich Ferenc, Szász Károly, Csen
gery Antal, Hnmmerschmidt és még számosIUl, a 13rassai ven
dégei voltak a kaszinóball. 

A kaszinóban ismerkedett meg Barabás Miklós festő lll lí · 
vésszel, kinek köszönJJetjük l egel ső a rcképét, v iszonzásául an
nak, hogya fcstöt tanította Bra ssn i, amint úzt Bal'abás, fl 

f'E'stömlívéHz említi emlékjratában . 
1847 október 21-én bevezeti Petőfi Sándort. A költő saját 

~6 Joul'nul dcs counuissante ll sueles; L'agr'o nom, Opstbaum, 
P reund. 
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kez(í névÍl'ása eg-yik disze 1:1. kasz inó könyvének. Ezután éne
kelte a költő: "E I innen el, felkiált lelkem;" 

V. 
• 

B~'assa i a népla.pot Vasárna pi Ujságnak nevezte. Egyelö-
re az Erdélyi Hirlap melléklapja volt, de Brassai önálló elő
fizetési felhívást bocsátott ki. Fiilhívásában azzal búzdít, 
hogy az emberek kiv<:lnnak tudni, a mi hasznos azért, mert így 
keletkezik a példa követése, a j'ossztól elijedés, a verseny, a 
természet bámulása. Ö tiszta hazafiúi indula tt.ól, ember tá.r sai 
szeretetétől gCl'jesztvc é::; bátoi'Ítva , vá lla ltn magára , hogy 
számos haza fjakban lappangó árta tlan uj ságTa val6 vágyás
nak. tehetsége szerint eleget teg'yen, s erre nézve kiadjon . . . 
új, értelmes ~s olcsó ujságl"velet. 

A két lap addig marad t tál'sasviszonyban, amíg Méhes 
volt az Erd. Hirlap kiadója. Azután K emény Zsigmond és 
társai vették át a lapot. Fölajánlották Brassainak a Vasár
napi Ujság kiadását is, de Brassai nem szövetkezett, hanem 
ünállóan >lelta lapját és "júl kijött." 

Dolgozó társai csak koronként voltak, mikor külföldi 
útra ment. Az egész lapot ő látta el, vagy credeti, vagy fordí
tott cikekkel. Egész esztendő alatt alig kapott egy ívnyi ide 
gen dolgózatot - Írja ' l'oldinak 1839-ben. - Kriza J ,í nos 
szerkesztette háJ'omnegyed-évig, ugyan ő írta egyideig a poli
t ikai rovatot. A humoros Kriza ti hire ket rendesen mcgtol
dütta egy-egy anecdotával, vagy c.s ipös megjeg'yzésse1.27 

Brassai 1834 októberétöl 1835 augusztus végéig Bécsben 
lakott. Itt írta cikkeit "de úgy tudta vinni a szerkesztést, hogy 
az akkori 11SchwC:ll'zg'el bek" nem talá ltak semmit bemle. .To
ti ika, Samu meg dicsérte, milyen pompásan van szerkesztve." 

.A. lap célja Brassai egyéniségével és törekvéseivel telje
sen összhangban volt. Szcrctte és becsiilt.e " népet, s lelki él
vezetet talált :,Z ismeretek terjesztésében . A Vasárnapi Ujság 
a hasznos tudnivalók g'nzclag tárhá za, n ha.za fia s, erköl csös és 
\'a ll ásos érzés apostoli szószóloja. A tudománynak élő Brassai 
nom sajnálta fölvenni és ol vasói asztahíra tenni a legkisebb 

~7 Izabella spuuyol királynéról szóJó hirét így egészítette ki: 
New vagyok én oka semminek, édes an yám oka mindennek. 
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gyöngyszemet, a buzakalászt, vagy útszé l i virágot, ha abhól 
olvHSÓj javára hasznot, vagy gyön yö rű séget remélhetett. 

A Vasárnapi Ujságot 1834-ben április l -én indítja meg." 
Az előszó ban hangsu lyozza a loyaIítást, a kormányzás 

biztos ítását: "az igazgatás rendelései iránti' határtalan ti szte
letnek s engedelmességnek legfontosabb elevenítöje és ösz
l önzője, mind az értelmes gondolkozás, mely minket arra az 
igazsligr3 vezet, hogy a kormány parancsola t jai csupán a mi 
clömenetelünket, javu nkat és boldogságunkat célozzák; és 
hogy azoknak hív, pontos és- örömmel va ló teljesitésére két
szeresen ösztönöztetiink és elöljáróink s fejedelmünk bölcs 
és atyai gonodoskodásaikért ujabb, és ujabb hálaadó érzéSre 
gerjedvén, mi is viszont érettek, szükség esetében vlfgyonun
kat, vérünket és életünket feláldozni nem sajnáljuk." 

Azt a nagyarányu népoktatást, amit ma az összes minis
teriumok, - ide értve a katonait is - a népegyetemek, egy
házi és társadalm i egyesületek, a falusi állandó és váridor elö
adók, a politikai és szaklapok, kimeríthetetlen böségben visz · 
nek a közönség elébe, B rassai a VasánUtpi U jság lapjain egy
maga végezte hétl'öl-hétre 15 sovány esztendpn keresztül. 

Vasárnapra cikket írt Istenről , máskor ébreszti "a bizo
dalmat I stenben", megrajzo lja egy jó pap képét, kimutatja a 
könyörgés hasznosságát. A hétnek minclenik napjára erkölcsi 
oktatást aci . Az asszony i mÍl'cltséget vonzó példákhan bemu
tatja, s terjedelmes utas ítúst ad a r ra is, hogy a gyermeket he
lyes nézésre, hogy kell szoktaini. Ajánlja, hogy a falra föld 
abroszokat fessenek, hacld lássa a gyermek állandóan maga 
plött a. nevezetes tudn ivalókat. A falusi oskolamesternek nagy 
riilaclataiban segítséget ny (Ljt, II gyümölcsfa tenyésztés meg
tanításával. A gazcláknak megmagyarázza, hogyan lehet fl 

jubból több nyereséget kapni. A gazdasszonynak oktatást 
nyújt a szövetfestésböL Majd kiviszi olvasóit a nagy világba. 
Renih'e ismerteti az idegen országokat, a népeket, az állat- és 
nö vényvilág éTClekességeit, a fölcl titkait. Gondoskodik mulat
t"tóról és elmondja mi történik más országokban. I smerteti II 

fö lJ'edezéseket. ""em sajnálja olvasóitól a legaprólékosahb szó-

. 1~ FÖlJlivását előfizetés re helyesen, annoncement. kibocsátja 
Kp lozsvál·t febl'uál'hHi 22-éli '1834. Brassai S(É1wuel. Vasárnapi Uj· 
.~(t !J szer/I'f>Sztője. 
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Ulagyaní",atot. '" 'l'úlú.tól sem tartózlwdik, hogy oJ.vasóinak 
könnyebbségére legyen. Az idegen szóket nem eredeti alak
jukban, hanem hangoztatásuk szerint hja. Emiatt sokszor 
tettek kifogást a lap ismer!etői. E llenfelei fölh asználták ki
gunyolására . 

A Vasá,.,wl'i Ujság igénytelen néplap volt. Ma csak a 
specialis érdeklődők keresik fö!. Magán könyvtárakban nem 
található, mert nem volt képeslap, mert mindig a jelennek 
dolgozott. Csak a maga olvasóinak. De a magyar hidapiTo
dalomban úttörő volt. A nép emancipacioját tartotta szem 
előtt. A köznépet igyekezett bevonni a nemzeti , tényezők közé. 
Az ő munkája az 1848 sikereihez rakta az alapot. Nem a lán
goló, hanem a gondolkozva cselekvő hazafiság érdekelte. Amit 
a J<agy Széchenyi a Világ, Hitel, Stadiu", trilogiájában a mí
velt közönségnek elmondott, Brassai arra készítette a megértö 
népet. Csak mívelt nép alkot erős nemzetet. Aki ezt a népet 
testi és lelki jóJléthez juttatja, a legjobb hazafi. Ez a nép tes
tében, lelkében és nyelvében ép, de egyiknek sem veszi miliyi 
hasznát a nemzet, amennyi értéke van. Aki Torockó mellett 
nött föl, jól tudja, hogy avas semmit sem ér addig, <Ullíg a 
durva, nehéz földkéreg alátt a sötétben rejtőzik. Ki kell hozni 

. a világosságra és itt acéllá kell edzeni. 
Ezt az acélozó munkát 15 esztendeig folytatta. Számos új 

eszmét ebből, a két hasábos, nagy negyedr·étű lapból ismert 
meg a magyal' közönség. Brassai szeretett első lenni minden
hen. Első volt mint néplap-szerkesztő, első volt mint ifjú
sági lap szerkesztője is. S 'milyen viszonyok között! Nem is 
tekintve a cenzul'át, a közlekedési viszonyok és a kezelési ne·· 
hézségek ma csaknem elképzelhetetlenek voltak.3 • 

~D test: rideg vagy folyó, lágy. vagy rugós, ludlékony, vagy 
meredt, szU as, vagy tÖl'edékeny, híg vagy sűrű. 

Gépely: gép, masina. . 
~O Hirlapirodalmunk tÖ l'ténetéhez becses ada.t az a levél. mely

nek egyik lapjára írta Igazi Positív Philosophiaját 1895-hen a má
sik ra Írta yolt va lamikor a 30-as években, II Vasárnapi Ujságot 
expediáló deák számára szürke horgói papil'J'H az 'új előfhetö
ket, így: 

rr. Marton Vass Miklós urnak 
Szebenen, Segesvároll át Udvarhelyre, Szentábl'a háml'a. 
'l'. MagY~II'i JánoJS haszo nbérlő urnak 
Sz. Kel'esztúton át Nagygalambfa lvára, .stb., stb. 
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Ifa az erdélyi ti jÓl'észben a magyarországi nemzeti élet 
vé l'keringését mcgakarjuk érezni, kisérjük végig aVasáTnapi 
Ujságot . A ki ssé szokatlan olvasmányból nemcsak a két haza, 
h~lnem a nagy világ életváltozatai is szeuliink elébe tárulnak. 
Szerkesztöje messze és mély re lát. Figyeltet nemcsak az ese
ményekre, hanem azok indító okaira is . Föltünik, hogy az 1839 
évi lUlgy ég'és után sürgeti a tűzoltó egyesület fölállítását és 
azt is, bogy csak cseréppel fedjék a házakat. 

Jakab Elek történetíró bölöni Farkas Sándor életrajzá . 
ban, az ő he\' iilő, lelkes hazafiságával imig]' méltatja: "Akik 
érték, emlékezhetnek, akis ujság mily nagy befolyással volt 
iHTa, hogy Erdélynek mgayar hirlapol vasó közönsége legyen. 
A Casino azon jelesei, kik ezt kezdeményezték, irodalmunk
na k és a magyar nemzeti ségnek hálát érdem lő szolgálatot tet
tek általa. Ok méltók ana, hogy tettök irodalom és míveltség 
történelmünkben a magasztalás szavaival örökíttessék. A de
rék szerkesztönek nevét csak ez is képes lenne halhatatlanná 
tenni. A mi ma, az egyesült Magyar-Erdélyországban az új 
Vasáma1Ji Viság, az volt 1848 előtt kis hazánkban az, amelyet 
Brassai szerkesztett. O folyvást igyekezett programmjának 
eleget tenni. Lapja igaz fénnyel vezénylő fáklya volt a nép
nek, s mulattató kedélyes házibarát ja a műveltebb osztálynak. 
Ész és szív, tudomány és kedély, igazságszeretet és törvény . 
ti sztelet volt jellemzöje és iránytűje. 31 Annyira erőbe kapott a 
Vosó'rnapi Vjság, hogy Brassai 1848-ban átveszi a 'J'enné
szet barát szerkesztését és kiadását is. A nemzet új élete kez
detével il népnevelést és a tudományos ismeretek iránti érdek
lődést is elég nagynak tartotta arra, hogy sikeresen végez
hesse a két lap együttes kiadását. A Vasárnapi U jság 1848 
másod ik felére " régi szellemében, de új és bőv ített alakban 
jelenent meg" - írja előfizetési fölhívlÍsában. "Szelleme -
ismételjük-e, hogy a szabadság szelleme'" K érdi és feleli: 
"Csak azon környületre vagyunk bátrak figyelmeztetni, hogy 
a Vasámapi V jság 1834-ben, szabadság érzetünk ujjá sziil e
tése időpontjában született s születésével nyert jellemét a leg
nehezebb kiirnyiiletek között is megtudta tartani." 

A 1'ennészeb""át új nevet kapott : Ipa1" és Természet-

~ I K~I' . lVlngvetö 1870 315 Jap. 
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bm·át. Szorkesztésér~ Brassai Berde Amnnnl vá llalkozott. 
Berde it megelőző lapnak is társszerkeszlÖje vo lt. Brassai kí
vüll'ől scgédckC'zütt, ele az ö szelleme teremtette meg fl lap gon
e1olutát, az táplálta életét is. 

Népnevelűi munkája kö rébe es ik 1834-ben megjelent első 

önállő műve: B evezetés a világ, föld és Stat1i sok esmeTetére, 
melyet Cosmographico - geograpbiai bevezetésnek nevez. A 
cím elá rulja , hogy nagy föladatra vállalkozott. Az akkori 
helyzet azt parancsolta, hogy általáJlos tájékozással oszlas
sák a homályt, terjesszék az ismeretet. 

A tudománynak az élethez kapcso lása, a nemzeti erőnek 
munkára serkentése, ennek a hirlapírónak annyira lelkéhez 
van nőve, hogy őt csak a szünetlen újítás és előretörés elé
gíti ki. 

Mikor az újított lap első száma megjelent, a hHza nyugoti 
egén, a horvát határ fölött, már emelkedtek a vészterbes 
fellegek. A tel'lll észet és a nép bH!"átja kevés idő multával nem 
lelte honját a hazában. 

Mindenik félbeszakadt, mert a szerkesztönek menekülni 
• 

kellett It hazafiak ellen megindult üldözés elő!. 

, 
• 

• 
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