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. . . facilis descensus A verni, 
Noctes atque dies patet atri janua Ditis : 
Sed revocare gradum superasque evadere ad auraa 
Hoc opus hic labor est. Pauci quos aequus ama\it 
Jupiter aut ardens evexit ad aethera virtus 
Dis geníti potuere. 

Virgil. Aeneis. 17: 126—131. 

. . . könnyű a halálba leszállni 
Bús Hádesz kapuját perczenként nyitva találod; 
Ám föllépni viszont s e felső légre hatolni 
Vajmi nehéz! Kevesen, kiket a jó ég kegye gyáinol, 
Vagy kiket égig emel lángszellemök, isteni hősek 
Birhatták egyedül. 

^KOIA' 
ALL. P O L G ^ ' P ^ B ^ l I 
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Hymnus Kölcsey tol, 
éneklé a r. kath. és ref. tanítók énekkara. 

II. 
Fölolvasás Kazinczyról , 

Imre Sándor gymnasmmi igazgató-tanár s m. tudóstársasági 
lev. tagtól. 

lérkeztiink mi is valahára emlékezeted ünneplésére üd-rvözült nagy férfi, csatlakozunk győzelmi kíséretedhez, 
ha bár végül is, mint a népnek illik, — de nem értel-
metlenül riadozva dicső nevedet, mint a régi nép tömege 

a triumfátorét szokta volt, hanem teljes meggyőződéssel, s 
együl egyig megtelve hálával, lelkesedéssel azon ügyért, melly-
nek te magasztos bajnoka voltál: a nemzeti nyelvért, a nemzeti 
művelődésért, a nemzet szellemi életéért! 

Elhintjük hát sírhalmodra, melly körül seregletteknek 
véljük érezzük ma magunkat, e 45000-nyi értelmes és nemes-
hajlamú magyar nép nevében egyszerűségünk szíves adományit, 
a hála és kegyelet erötelen de buzgó hangokban kifejezendő 
áldozatit, miután nemzetünk nagyja i , a fény és gazdagság 
tömjénét és mirháját már előbb hozták el reá. A TE nagy és 
épen azért egyszerűen nemes szellemed, szintúgy fogja 
kedvelni a mi hűségünknek hálánknak emez egyszerű, mint 
amazoknak dicsőítő ragyogó áldozatit. 

De hogy ünneplésünk hozzád, nevedhez és ügyedhez 
méltó legyen : ki kell fejeznünk, hogy Téged nemcsak emle-
getni, hanem lelkünk teljességéből szeretni is tudunk, hogy 
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azon dicső ügyet, mellyért Te éltél munkálkodtál s annyit 
szenvedtél, mindnyájan saját ügyünknek valljuk és esmerjük. 
így lesz ünneplésünk nem pogányok áldozata, mellyben az 
akaratnak semmi része, hanem tiszta keresztyéni kebelnek 
áldozata, melytől az akarat erősbül és nemesedik. Reád vetjük 
hát egy perczig tekintetünket, veled és ügyeddel foglalkozand 
elménk egy két pillanatra, mellyel szívünk annyira telve. 

A magyar nemzet, Tisztelt Gyülekezet! minden időben 
megtette korához viszonyaihoz képest kötelességét, a világ a 
műveltebb emberiség érdekében. Nem csak kardjával védte a 
ker. nyugatot a pogány kelet ellen, hanem szellemi erkölcsi 
erejével is gyámola volt a polgárisodásnak, közlönye a szellemi 
újjászületésnek. Mátyás nemcsak magának hatalmat, nemze-
tének díszt, tudott szerezni, hanem a tudománynak olly kincs-
tárát is, melly ha minden más nemzet keblében inkább hagyta 
is nyomait, mint nálunk, — s ha nagy részben elpusztulva, 
kevés hatást tehetett is, bizonnyal legkevésbbé tulajdonítható e 
nemzet érzéketlenségének. A művészetek újjászületésének pedig, 
melly a 14. 15. században Olaszországból terjedt szét, olly 
nyomait találjuk főuraink palotáiban, nemzeti muzeumunk kincs-
tárában, mellynél fogva világossá lesz előttünk, miért említetik 
nemzetünk a középkor történelmében, a legműveltebb nemzetek 
társául s egyenlöjeül. Es a mit hazánk utóbb is, a szellemi 
érdekért egyháza s iskolái körében áldozott, — a milly kelete 
nálunk tudománynak irodalomnak a 18. század közepéig volt, 
az bizonnyal kitkit meggyőzhet, hogy nem olly nemzet tagja, 
mellyért a legműveltebbek előtt is szégyenpirúlást kellene 
szenvednie; ellenben olly nemzet tagja, mellynek ezernyi szen-
vedései, hányatásai közepett is, mindég volt szive, a nagyot, 
nemest és szépet szeretni, mindég volt akarata és ereje, a 
szellem legfőbb kincseiért lelkesedni és áldozni. 

S ha még is voltak, s volnának e nemzet keblében, kik 
ehhez müveletlensége miatt pirulnának tartozni : higylik el, 
hogy azok ennek történetével ismeretlenek, azok a történelem 



-vö 5 GN-

világos tényeit, önkénytelenül meggyőző tanait rosszakarattal 
odázták el szívüktől, — azok olly szemüvegen át tekintik 
ügyünket, a nemzeti művelődés ügyét, melly ellen semmi lát-
pont vagy világítás nem használ, s keblükben annyira megder-
medt szívet hordanak, mellyet már semmi szer érzővé nem tehet. 

Mi mint a részrehajlatlan tudomány, a történet biztos 
tantételét fogadhatjuk el, ama külföldi jobbaktól is bevallott 
tényt, hogy a magyar nemzet, szellemi életéért művelődéséért 
általán szólva nem szégyenülhet meg s nem vádolható. 

De valamint egyes ember, úgy egész nemzet élete, kü-
lönböző változatok közt, majd megáradva s életteljesen, majd 
apállyal s fenékre szállva, — majd nagyban hatva és messze 
zajongva, majd csendben és némán foly le. Különböző meg-
mérhetlen, sőt szinte megnevezhetlen erők kíilröl és belül hatnak 
össze, hogy egykor megáradjanak a nemzet életerei, majd 
máskor aszály lepje meg azokat; elszünjék az előbb mozgalmas 
életlüktetés s az idegek tevékenysége; s ne csak elöbbmenés 
ne létesüljön a fejlődés útján, hanem valami visszalépés, leg-
alább megállapodás l á t t a s s é k . Láttassék mondom, mert ez 
a megállapodás inkább is csak látszó mint valódi; a mennyi-
ben olly szünetszakokban az élet csak azért nyugszik el egy 
kissé, hogy mint az álomban szokott történni, erő gyűjtessék, 
s üdébb életműködésre tétessék előkészület. Azonban, néha 
valódi pangás áll elő illy időszakokban, s ha nem ád e pangó 
kornak befejezéseid a gondviselés nagy embert a hazának, 
állandóvá lesz az a tespedés, sorvadássá az alászált életműkö-
dés, halállá az álom. 

Minden illy pangó vagy tespedő időszaknak kell tehát 
nagy emberének származni, vagy, jobban kifejezve, minden 
illy tespedési szakból nagy ember által kell a nemzetnek ki-
szabadíttatni. Ja j neki, ha nagy embere nem találkozott, — 
j a j neki, ha a nagy ember köntösében csalárdokat vagy tehe-
tetleneket bálványozott, — j a j neki, ha nagy emberének jós-
szavát nem érté, látnoki intéseit nem követé! 

Nagy és egyszersmind iszonyú igazság, melly fölött ezredév 
óta bámúl és kesereg az emberiség, hogy egy nemzet millióinak 
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élete és halála, számtalanszor függ- egy embertől, sőt ollykor 
az egész emberiség lelki java egynek kezébe került! Századok 
áldják ezen egyeseket vagy egyeket ollykor, vagy évezredek 
átka csatlódik nevőkhöz. 

Illy egyesei, illy hősei, voltak a magyar nemzetnek is. 
Illyen volt a szellemi művelődés terén K a z i n c z y . Kazinczy a 
műveltebb irodalmi ízlésnek, a nemesebb költészetnek, a meg-
újhodott és hajlékony szép nyelvnek szerzője alkotója nálunk. 
0 azon nagy ember, kit nem csak a szent ügy szent hűséggel 
kezelése, hanem az is dicsőít, a mi ritka nagy embernek jut, 
a teljes siker, s az egyetemes elismertetés. 

De hogy Kazinczy müvét teljes egésszében megtekint-
hessük, s megérthessük, egy pillantást kell vetnünk a Kazinczy 
előtti állapotokra. 

A magyar nemzet irodalmi életében olly szünidő vala a 
18. század közepén, minörtil előbb emlékeztem. Általán is 
Európában némi fogyatkozás állt be, az irodalmi nagyobb erők-
nek, a nagyobb eszméknek. Egy részről, száraz eszeskedés, 
túlértelmes bölcselkedés, kifárasztotta az agyat, elcsüggesztette 
a szíveket. Más részről a franczia nagy király erkölcstelen és 
hitetlen százada, a magasztosabb teremtésére élvezésére eltom-
pitá az elméket és sziveket. Európa mondhatni, míg a franczia 
nagy század remekeit bálványozd, elfeledé önerejét, elfeledett 
tenni, míg aztán valóban tehetlcnné lett. Mert nincs is semmi 
olly bizonyos előjele, olly természetes tényezője a tehetlenség-
nek, mint a tétlenség, a semmivéléteinek a kétségbeesés s 
önbízatlanság. — Nálunk ehhez sok más körülmény járult. 
Nagyjaink, kiktől nagy eszméknek, nagy tetteknek, nagy ál-
dozatoknak kell vala eredni, elfeledve a nemzeti szellem iránti 
tartozásukat, idegen bálványoknak, a franczia s egyéb szellem-
nek hódoltak teljes szívvel teljes erővel. Bent a polgári élet 
erőteljes sürgései-mozgásai közt, kevésnek jutott ideje, eszmeibb 
dolgokra, irodalomra s művészetre gondolni. Elmúlt az élet 
azon iránya, melly fensöbb tájak felé vonzana. A külföld elme-
termékei vétettek át, az életbe át nem folyva, s fel nem emész-
tetve arra, hogy belölök saját elmeszülemények teremjenek. — 
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így költészetünk, az erőteljes és becsületes, de valljuk meg, 
mindennapi és 'kevéssé eszmei életet tükrözte vissza, a neki 
megfelelő sekélyes modorban. Vagy a régiséget zengette, a 
nemzetnek érdekes, de nem nemesítő, nem nemes művészi alak-
ban. Vagy az ó klassikai remekekben kerestek tárgyat és 
példányt, de mellyekböl eszméket elvonni, felhasználni, művelő-
dést meríteni, gyarapítani, képesek nem voltak. Tompa bámulás 
volt az , a mit az örökszépségü üsremekek iránt éreztek 
kifejeztek; mert minden tisztelet mellett is, mellyel irántok 
viseltettek, s a jártasság mellett is, mellyel azok körül méltán 
dicsekedtek, egy tulajdon hijányzott, melly nélkül semmi tanul-
mány nem használ és nem táplál : az önállóan teremteni képes 
elme. Rabszolgai utánzásban állott főkép, mit e kútfők nyomán 
létesítettek, — valamint költészetünk, legnagyobb részt terjedt 
leírásokban, unalmas és bőséges bölcselkedő oktatásban, érzelgős 
áradozásokban mutatkozott, s mi több, gyakran alacsony tár-
gyak körül, és alacsonyan forgolódott. 

Mi hijányzott hát hogy a költői irodalom megterméke-
nyedjék, nemes érzésekkel, magas eszmékkel? Mi emelhette ki 
siilyedéséböl az irodalmat, s kivált a lelkiélet legmagasb té-
nyezőjét a költészetet? A művészeti szépnek esmerete, érzete, 
elsajátítása. Mi az a m ű v é s z e t , és mit eszközöl? Röviden 
érintenem kell. 

Az ember T. H. ! nem csak ért, gondolkozik és észlel, 
hanem mindig, és mondhatnám főkép é r e z úgy hogy valamint 
minden esmeretei az érzésből fejlettek ki, és fokozódtak fel, 
úgy minden tárgy nézlésénél, minden esmerettel foglalkozásnál 
munkálkodik é r z e l m e is. Minden dolog, melly az elme kö-
rébe esik, ez által egyszersmind érzelmi tárgya is lesz ; mert 
az érzelem a képzelödés féuysugárival körülövezve, díszvilágifva 
szereti tekinteni a legmagasabb eszméket; mi által az eszmék 
nem csak hathatósbbakká lesznek, mert érezhetők, hanem egy-
szersmind közösekké egyetemesbekké, mert az érzelem és kép-
zelödés minden embernek adatott, az észlelés csak a felsőb-
beknek. A képzelödés, és érzelem ezen munkálkodása már, 
melly a természeti szép és kevés dolgokból, a madár-hangokból, 
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a tenger és patakok /ligásából, az ég dörgéséböl, — az emberi 
és állati alakból, termetből, és szinböl, — a fényből és sötét-
ségből, kiválasztja a legszebb vonásokat, megalkotja az arány-
nak fogalmát, elvonja a szépnek eszméjét, majd külső alakokban, 
hangokban és beszédben, faragványokban s festményekben 
megvalósítja, — ez a munkálkodás neveztetik m ű v é s z e t n e k , 
s olly varázserő, melly az emberi lelket véghetetlenül nemes-
biti, olly gyönyörűség, melly az állati életből emberiebbre jutott 
népekre nézve múlhatlan szükséges, szükséggé vált már akkor, 
midőn az ember az éhségen és szomjúságon, és testi biztos-
ságon túl és fölül, valami lelkiebbet kivánni, sziikségelni kezdett. 
Az ember a művészet ezen bájsugárival szerette övezni a maga 
valóját, hivatását, halálát, jövendőjét. Így dicsőítette meg az 
emberi észt, a tüzet menyből elorzott Prometheusz képében, a 
férfi erőt Herkuleszben, s az eget tartó Atlászban, a leikies-
méretet Furiákban, a jövőt az Elyziumban s paradicsomban. 
Művészet nélkül nem volna olly nagy és dicső az ember, olly 
szép az élet, olly kedves az erény s olly rémítő a bűn. Művé-
szet nélkül nem volna lehető az emberi nem tovább fejlődése. 
A művészet sok tekintetben hasznosb a történelemnél; ez két-
ségbe ejt, az felemel, ez a rosszat, az a jót szemlélteti és emeli 
ki. A kettő együtt elégítheti ki, s vezetheti jól az emberi lelket, 
a kettő együtt adhatja meg, a miért élünk, — a boldogságot, 
ha valóban nem, a k é p z e l e t ben. — Mívelt nemzet, a természet 
és embervilág eme magasztos előadója a művészet nélkül nem 
lehet. Ez az ősök tettének dicsőítése, az erkölcsi eszmény 
zászlójának lobogtatása, a tűzoszlop melly után haladva a nem-
zetek tökélyesednek. A művészet az igaznak jónak és szépnek 
mély érzetét, lelkes szerelmét, s olly erőt terjeszt el, melly 
nagyra ösztönzi, nemesen fejleszti, az érzelmekkel együtt, azok-
nak külső kifejezését a nyelvet is, képezvén azt, zengővé és 
könnyen lejtövé, erő- és hatás-teljessé, — tökéletesítvén az ér-
zelmek eszmék benső kifejletéhez képest a benső nyelvalakot, 
s a külső kifejezkedési módot, kiváltképen a költészetben. 

Ez okozta, ennek kellett okoznia, hogy mieink is, a hú-
zamos tespedés, és művészietlen kor után, magasb tárgyakat 
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keressenek, — a költészeti alakokat megválasztani, az ó és 
újabb művészet remekeihez idomítani, — az előadást könnyebbé 
simúlóbbá, s a nyelvet a választékosabb előadáshoz alkalmazni 
igyekezzenek. 

Igen is, a nyelv, a nyelv átalakítása, ez a legnagyobb 
és legáldásosb munka, mellyel Kazinczy nevét összekötjük, — 
ez, a miért az újabb művészibb nyelv alapitójaul Kazinczyt 
tiszteljük. Sokkal fontosabb dolog, mintsem méltatlan volna e 
nevezetes tárgynál kissé megállapodnunk, s Kazinczy nyelv-
reform átorságát közelebbi szemügyre vennünk. 

Micsoda a nyelv? A gondolatok hangbeli alakja, melly 
a nézlö elme értelem és érzések összeható működése által, a 
gondolatokkal általán együtt születik, együtt él és azzal elvál-
hatatlanúl össze forr. Olly kíilsö nyilatkozatai az elmének, 
mellyek az elmére, az észfejlésre is természetesen visszahatnak, 
a gondolatok megalakúlását eszközlik és feltételezik. Micsoda 
hát a nyelv? Egy nemzet összes érzelmeinek, gondolatainak, 
eszméinek összege, kincstára, mellyben foglaltatnak annak 
múltbeli emlékei, jelen óhajtásai, egész története s szellemvilága. 
Ezért az újabb kor, mellynek legfőbb tanulmánya az ember 
maga, átlátta, és méltó joggal hirdeti, hogy valamelly népnek 
nem csak szellemi képességének, de egész lelki világának, 
benső történelmének megismerésére, semmi olly biztos adat 
nincs, mint annak nyelve. — A történelmet meghamisíthatja 
pártszenvedély és ezerféle érdek, a győzelmi emlékeket ledönt-
heti az idő, — a nyelvből aránylag kevés szokott elveszni 
végkép, s a késő korra fenmaradt nyelv vagy szókincs, biztosan 
megmutatja, mi hajlamokkal bírt a nemzet, mire volt képes 
szellemileg. 

Szakértők állítják s bizton elhihetjük, hogy a mi nyel-
vünk is kedvező tanúbizonyságot tesz, nemzetünk múltjáról, 
lelki erejéről, s művelődési képességéről. Az a világos, jól ki-
fejlett nézlési s megkülönböztetési tehetséget, — az a kemény 
de nem durva hangzat, fülsértő orrhangok és a szíszegök túl-
nyomó uralkodása nélkül, arányosan kifejlett beszédszerveket, 
mérsékelt égalj alatt jól kifejlett agy-szerkezetet, — az a 
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bősége a szóknak, széles eszmekört, éber és gondolkozó lelket 
tanúsítnak. Még kedvezőbb eredményt vonhatnánk el, ha nyel-
vünk történetéből, a magyar szókincset különböző korban meg-
tekintenök; meggyőződnénk, hogy a magyar nemzeti nyelv, 
melly egyszersmind a nemzeti érzelmek eszmék hajlamok kincs-
tára, sok olly kincscsel bírt, mellyel mások nem dicsekedhet-
nek, sok olly szennytől mentt volt, melly reá, csak a nála mí-
vcltebbekuek dicsért népektől ragadott által. 

De a nyelv, vagy a gondolatok alakjainak összesége, 
mint magok az eszmék és érzések, s mint maga az összes szel-
lemi világ, változásoknak van kitéve. Ujabb meg újabb esme-
retek tolakodnak a lélek elé, mellyeket felfogván egyszersmind 
megnevez, hanggal megjelel, s épen ez által sajátít el tulaj-
donképen, — majd kiesnek némelly fogalmak az esmeretkör-
böl, s velők együtt nevök is kivesz. Néha olly tömeggel állnak 
elő az esmeretek, olly sok tárgyat szolgáltatnak megnevezésre, 
hogy bármilly gazdag, s alapjában hajlékony és erőteljes nyelv 
kifogy a nevezetekből, szegény lesz az előállott nyelvészeti 
szükségekhez képest. És ha illy időben, alig találkozik, a ki 
nyelvalakítási lángelmével bírja előhozni s felhasználni, a nyelv 
anyagának bányáiban rejlő kincseket, — ha ellenben számosan 
találtatnak, kik egy dúsabb idegen nyelv szellemétől áthatva, 
annak alakjaival eltelve, annak irányában vonatva, amaz idegen 
beszéd kifejezéseit s fordúlatait kezdik meghonosítani, — s ha 
még ezen felül nincs elég erős, elég müveit szellemi élet, melly 
átvegye, s elsajátítsa, nem a külföldi szavakat, hanem a kül-
földi eszméket, s termékenyítse a honi tért, nem átültetett kül-
földi növényekkel, hanem a külföldi példájára nemesített ho-
niakkal, — a melly becsületesbb, mintsem kölcsönzöttel akarna 
gazdagodni, sőt inkább a honi alapot igyekszik fizetőbbé tenni: 
ha illy életerős mívelt közmozgalom sincsen, idegen szók tarka 
serege borítandja el a tiszta és ősi nyelvkincset; — a mívelt 
osztályok alsóbbjai, mellyek inkább utánozni, mint önállóan 
tényezni szoktak, elfogadják szükséges tényül, a nyelv e korcs 
állapotát, — a vegyületlen tiszta, de egyszerűbb nyelv helyett, 
a bővebbet, de ízetlenül tarkabarkát, — az erőteljes helyett a 
hajlékonyt, a nehézkes helyett a jellemtelent. 
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A jellemtelenség és szolgaiság nagy mértéke kell ahhoz, 
hogy a nyelv így elaljasodjék, — a hűtlenség nagy foka ah-
hoz, hogy sajátunkat így vesztegettetni engedjük! lía aztán 
emez elkorcsosodás átalános kezd lenni, meggyengül az, mit 
n y e l v é r z e t n e k szokás nevezni, az öseredeti, az anyai nyelv 
amaz ösztönszerű benső szeretete, melly vissza vet minden 
idegent, melly egyszersmind elég erővel bír, alkotni saját ki-
fejezéseket, a felmerülő újabb fogalmakra. Ez utóbbiról isme-
rünk főkép a nyelv fejlődés ama pangó állapotára, mellyröl 
előbb szóltam, mellyből a szabadúlás olly nehéz, — hacsak, 
nem a nemzeti nyelv halála által! 

Illyen volt amaz időben a magyar nyelv állapota is. Mű-
veltjeinktől megvettetve elhagyatva, másoktól nem műveltetve, 
elaljasúlt maga az irodalom, elparlagúlt vele a nyelv is. Bár 
ős erőben olly gazdag, hasonlóvá lett a termékeny, de parlagon 
hagyott kerthez, mellyben összevissza nőttek fonódtak, a leg-
nemesebbé válhatott csemeték, burjánná bozóttá törpültek, a 
díszes termetes növények. Kifogyott nyelvünk azon szókból 
kifejezésekből, mellyek a müvésziebb költészet magas röptének, 
erösb lángjának, választékosb fordúlatainak megfeleltek volna, 
mert íróink a tudományt latinál tolmácsolták, vagy a fejletlen 
nyelv zavarában vonták alá, — elmaradtak a művészettől, sőt, 
— megtagadták azt, s az boszúból bézárolta a művelődés kút-
fejét, s értéketlenekké dermesztette a kebleket, s tehetetlenné 
a nemzet szellemét! 

Mit leliete várni? mint azt, hogy elfordúlván minden elme 
minden tehetség eme használhatlan műszertől, nyelvünk egyedül 
népies életre használatra szorúljon, — s mivel a nép is, olly 
sebesen indúl a művelődés ösvényére, s olly mohón kapja azt, 
mit annak neve alatt adnak : utóbb attól is megvettessék, és 
élni megszűnjön. 

Ettől szabadította meg nyelvünket Kazinczy. 0 hozta 
vissza azt, üdébb erőteljes!) életre, — O biztosította, annak, 
azt az erőt, melylyel ma bír, s általa az ö r ö k é l e t e t ! . . . . 
. . . . Megdöbbenve mondom ki e szót ö r ö k é l e t , és még is 
bizton ismétlem azt. Nyelvünknek az ö , és társai újjítása, 
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örökéletet szerzett és biztosított. Igen mert egy nemzet, mellynek 
szellemi élete irodalom által van kifejtve, mellynek irodalma, 
nyelve, a szépnek igaznak törvényei szerént, a legmagasb 
eszmék kifejezésére képessé lett, — illy nemzet élete mondom 
örök lesz. Elváltozhatnak a hazai határok, de a nemzeti szel-
lem határokat szerez magának, a meddig ereje terjedhet, — s 
mert az anyagi örökké nem tarthat, elmúlhat a nemzet anyagi 
élete, elveszhet neve, de szelleme örök müveiben halhatatlan; 
mint ma is él, és táplál bennünket, késő kor fiait, a görögök 
és rómaiak szelleme! Milly egyszerűen felséges igazság: a 
nemzet halhatlanná lesz irodalmi remekei, művészi nyelvének 
termékei által. Ki volna az közülünk Tisztelt Gyülekezet! ki 
ezt nem értené, ki ezt értvén érezvén, le nem borúina lelkében 
Kazinczy és társai dicső érdeme elolt, kik nemzetünknek s 
nyelvünknek halhatatlanságot szerzettek. Kazinczy e nemzet 
nyelvének szellemi életének, megváltója lett az idegen műve-
lődés igájától, a korai, s nem érdemlett haláltól! ! 

Hogy eszközölte ezt? Csak erről még igen röviden. 
Kazinczy 1759-ben, tehát, mint tudjuk ezelőtt 100 évvel 

született épen azon időben, mellyben a magyar irodalom any-
nyira meggyöngült, a költészet némán veszteglett, — mintha 
sem az ősökről nem volna már ok emlékezni, sem az élő nem-
zedék nem bírna tenni, vagy legalább eszmélni, — a nyelv 
pedig megszűnt fejleni gyarapodni, mint a beteg életszervei, 
vagy a halottnak tagjai. A tudományok gyarapításáért mun-
kálkodott elég elme, s néhány írói kéz is, — sött nyilvánúltak 
már egy tudományos magyar társúlat éretti ohajtások is; de 
mindez nagyobb körű, annyival inkább egyetemes mozgalmat 
előidézni nem tudott. 

Kazinczy már felsőbb tanúlói pályáján kezdett hevülni, 
előbb a tudomány, majd a művészet felséges eszméiért s tár-
gyaiért, melly buzgalmát, nem csak tanítói, hanem, mi kevésbé 
érthető, szüléi is előmozdították. Végtelenül fogékony lélekkel 
élvezte, az akkoriban megújúlt külföldi költészet remekeit, 
mondhatatlan gyönyörrel tapadt, a görög remekírók eszméihez, 
s mondhatni igyekezett és tudott azok légkörében élni, azokkal 
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együtt érezni élvezni! Majd Kassán mint közhivatali gyakor-
nokot, egy szegény de nemes hölgy tiszta szerelme, utóbb a 
Józsefi korban, mint iskolák felügyelőjét, e nemes hivatal esz-
mélteték az emberi felsőbb érdekekre, az örök szépre és igazra, 
az életben és művészetben. Sok alkalma lön megismerkedni 
s kapcsolatba jönni , nemes gondolkozású felsőbbekkel, s talál-
kozni művelten szabad eszmékkel, ollyak körében is, kiktől 
azt alig várhatnánk! Családi, hivatali s baráti kapcsok köték a 
legfőbb magyar- és erdélyhoni családokhoz, s szerencséje lön 
átlátni, mennyi tudományos ismeret, mennyi jóakarat , mennyi 
haza- és nemzetszeretet lappang alsókban és felsőkben olly 
korban is, mellyet sötétség dermedtség korának mondanánk. 

.Feljárta ollykor az előkelők házait, ébresztette, a csak egy 
időre csilapúlt honfittizet az öregekben, elbájolta és eljegyezte 
a nemzeti szellemnek az ifjakat, megnyerte a kétkedőket, bíz-
tatta a félénkeket, s a gúny és nyílt harcz ostorával verte le a 
makacsokat. — Volt az előtt is némi mozgalom a szellem 
körében, volt hevület és tűz a művelődés ügyei iránt a keh-
lekben, de csak erőtlenül fellobogó pásztortüznek mondhatjuk 
azt a Kazinczy által közé vetett villámhoz képest, vagy több 
rányú bolyongó szellők játékának, mellyet az éjszaki szél ha-
talma egy irányba sodor. 

Oh Tisztelt Polgártársaim ! ha elétek tudnám rajzolni e 
férfiú igénytelen szelíd és gyermeteg arczát, mint lángol az fel 
minden magasb gondolatra, szép eszmére és kifejezésre, mely-
lyet feltalált, vagy ö maga alkotni tudott, — mint sír öröm-
könnyeket, minden jeles tehetség felfakadásán a hazai irodalom 
körében; — mint lángol kiolthatatlan buzgósággal, ama nagy 
és szent ügy, a nemzeti művelődés iránt, — mint küzd e czélra 
lankadatlanúl a szenvedések ezer neme, a szegénység, a nyo-
masztó gondok között: csodálni fognátok, miként fér meg egy 
kebelben a legnagyobb szelídség, a tántoríthatatlan szilárdság-
gal, — és látnátok egy ép olly tiszta mint nagy jellemet, egy 
ép olly erős, mint hajlékony férfikeblet! 

S mi sikere lett e küzdésnek? A nagy küzdőre magára 
nézve, — életében semmi, — a nemzetre nézve, az ö halála 
után végtelen. 
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Élt és küzdött ezer veszély közt, s csak élete végnap-
jaiban szemlélhette az általa elhintett mag remény-csiráit, 
mellyeket nem láthata csak bimbókká fejlődni sem ; de halála 
után nyomain nyíltak azok, fejlődtek s értek olly édes gyü-
mölcsökké. Igen is az ő vetette magvakból kelt ki ama ma-
gas költészet, mellynek fejedelme Vörösmarty lön, melly után 
nincs okunk szégyenleni szépirodalmunkat, a legrégibbek és 
legműveltebbek mellett sem. Az ö munkája által adott irány-
ban fejlett ki a müveit nyelv, melly most a tudomány minden 
ágában érthetőbb, zengőbb és tisztább, mint bármelly művelt 
nemzeté. Az ö teremtménye ama magas szellemű édes társal-
kodási nyelv, melly érzelmessége, hajlékonysága s bősége által 
elbájolja, a kik megértik; — az ö széllemének kiáradása az 
irodalom, a műveltebb nyelv iránti buzgóság, és ügyszeretet, 
melly ma népünk legalsóbb rétegében is terjedez. 

Igen Tisztelt Hallgatóim! Kazinczy olly jutalmat is vesz, 
olly gyümölcsöt is tenyésztett és szed balála után, mellyet re-
ményleni sem mert. Mert reményleni sem merte, hogy a mű-
vészet azon forrásából, mellyet ö felnyitott, a nép is merítsen 
és táplálkozzék; — a lantnak zengését, mellyet ö húrolt fel, 
a nép gyermeke is élvezze s szeresse. S ime ma, kevesebb 
mint három évtized után, a nép lobogtatja száz helyen az 
öröm fáklyáját, a nép áldja leghangosabban nevét és emléke-
zetét, — ime itt az idő, mellyben a nép öntudatába, a nép 
vérébe életébe menjen át, a szépnek magasztosnak azon sej-
tése, vágyása, mellyet az ö lelke fedezett fel és alapított meg. 

Oh mondjuk meg e népnek, s tartsuk szüntelen előttünk, 
e nap dicső hősének jelleméből e két vonást : a hazai műve-
lődés forró szeretetét, s az önfeláldozó készséget. 

A mi korunkban T. H. a népek nem annyira anyagi, 
mint szellemi életet élnek, és tartoznak élni. A szellem által 
él a test, a szellem ereje hatalma tényezi, a külsőt, a testét. 
A lélek kincsei, a lélek élete, az irodalom által kifejezve tár-
gyasítva, bíztosítnak halhatatlanságot a nemzet életének. -— 
Óvjuk, ápoljuk, tartsuk fen ezt a benső életet, hogy megmarad-
jon a külső is. 
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És a nemzet nagy egészében, csekély parány az egyes 
élete. A végzet intézkedéseiben csak az egészre, a nemzet, 
az emberiség egészére tekint. Az egyes élete csak annyiban 
fontos, a mennyiben a nemzet- és emberiség nagy szervezeté-
nek egy mozgó része, a mennyiben, az egészért munkálkodni 
bír. Ezt tanítja a történelemT ezt mostani ünneplésünk hőse 
is. Becsüljük meg ez életet, ápoljuk és óvjuk gondosan, de 
ha a hazának szellemi javairól van szó: mondjuk ezt Kazinczy 
egyik leghűbb utódjával : 

Tiéd vagyok hazám ! tiéd e szív, e lélek sat. 

I I I . 

Az alföldi halászlegény 
népdalra változatok Vihnerstől, zongorán játszotta Horváth 

St efanie k. a. 

IV. 
Kazinczy Ferencz emlékezete, 

Szász Károlytól, szavalta Jeney Lajos. 

V. 
Honfidal: 

Tiéd vagyok hazám, tiéd" 
Petőfitől, ének. 

VI. 
„Mit tudom én ki volt a legvitézebb" 

Tóth Kálmántól, szavalta Matók Béla. 
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VII . 
„Káka tövén" 

népdalra változatok Travnyiktól, zongorán játszotta Horváth 
Stefanie k. a. 

VIII. 
A dalnok búja. 

Arany Jánostólszavalta Dávidovics Konstantin 
g. n. e. lelkész. 

IX. 
Z á r s z ó , 

felolvasás Szikszay Károly gymn. tanártól. 

JPisztelt Közönség! Még csak én vagyok hátra, hogy a he-
nyomást, mellyet a kegyeletnek és honfiúi hálának emez álta-
lunk elkövetett ténye szivünkben hátrahagy, maradandóvá tenni 
igyekezzem, — hogy szavakat találjak amaz igen nemes és 
emelkedett érzelmeknek, mellyeknek árja a jelen pillanatban 
kebleinket olly édesen átfogja, — hogy az utolsó szót meg-
mondjam, melyet, midőn összesereglésünkből tűzhelyeinkhez 
és napi foglalkozásainkhoz távozunk, e helyről magunkkal 
vigyünk! 

Jól érzem én parányiságomat, — de azért nem riadtam 
vissza ez épen olly megtisztelő mint nehéz feladattól. Ereztem 
azt, hogy e szív még magába képes venni azon örömöt, mellyet 
a hazának eme közünnepén hazafiúi sziv érezni köteles. Es 
nem akartam magamtól megtagadni azon magas élvet, hogy 
egyszer illy nemes, illy hazafias érzelmeknek, egy illy tiszte-
letreméltó közönség előtt tolmácsa lehessek ! 
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Ki nem örül, kinek szíve nem buzog- fel, ki nem lelke-
sül a kegyeletnek és hazafiúi hálának egy illy tényével szem-
ben ! _ Olly ünnepet ülünk Tisztelt Közönség ! mellv hazánk 
történelmében talán páratlan a maga nemében. Egyesek soha 
sem hiányoztak, kik keblükben az emberiség hőseinek oltárt 
emeltek, — és a történet komoly szavú múzsája igazságot szol-
gáltatott mindig az elhunyt vagy elvérzett dicsőknek. A nem-
zet oszlopaival jelölé a helyet a hol jelesei elhaílottak, — és 
a nép, a jó a hü emlékezetű nép megtanúlta martyrjainak ne-
vét kegyelettel kiejteni. De hogy ez a nép mint egy nagy 
egész keljen fel egy nagy embere emléke előtt, önként és 
csupán a belső hála és kegyelet ösztönétől hajtatva, hogy ün-
nepi ruhát öltsön fel, és szerte szét e hazában, egymásután 
mintha csak összeegyezett volna, a kegyelet pásztortüzeit 
gyújtsa fel, — olly eset, mellyhez hasonlót hazánk ujabb tör-
ténetében legalább nem ösmerek ! 

Milly méltó bére a nemes küzdelemnek, a magasztos ön-
feláldozásnak. Olly bér, rnellynek esak előrelátott gondolata 
egy feláldozott boldogság, egy a legnemesebb törekvések tü-
zében elhamvasztott sziv árán sem lenne eléggé drágán meg-
vásárolva. A bölcs, a költő, a tudós, a művész, a ki keblének 
magasra intő szózatától elhivatva magának egy magasabb fel-
adatot tűzött ki, midőn e feladat megoldásán fáradozik, midőn 
követve az elhivó szózatot, minden életet, minden örömet, min-
den vágyat és reményt ama rejtelmes tíiznek visz oda áldo-
zatúl, melly belsejében ég és emészt, nem számít elismerésre 
a földön. Magányában csak az eszme fénye, mellyért küzd, 
sugározza öt körül, — tudja hogy az halhatatlan, tudja hogy 
lesznek egyesek, kik életének példáján lángra gyuladnak és 
az eszméért hevülni tudnak. De a sokaságra, mellyért keblét 
megfeszité, nem számít. Tudja, hogy a sokaság, melly kenyér 
ntán fut hideg közönynyel szokta megváltóinak sirját megta-
posni. Tud ja , hogy az eszme elvégre a levegőbe megy által, 
köztulajdonná válik, az idő hozta meg azt mondják, és még 
a név is lekopik róla, a lángész neve, melly azt kiskorig talán 
jelölé: és a tömeg, melly az igének malasztjait élvezi, nem 

• . . 2 



18 Rá-

gondol többé a bányász sápadt képére és bús szívverésére, 
mellyel azt a kebel rengeteg mélyéből kiaknászta. Ő a nemes, 
a nagy a dicső, minden jutalmát csak az eszmének, melyért 
élt, örökkévalóságában, és saját keblének öntudatában találja. 
De ha tudja, hogy a mü, mellyért fáradott, nem csupán mere-
vtilt kő a világ épületében, ha tudja, hogy élete nem hideg 
csillagfény, melly távolról reszketeg világgal süt le a hajó kor-
mányosa és egyes ihletett vándor tévedező szemeire, hanem 
forró napsugár, melly íolszivatva és egyesülve a föld rögével 
ezer virágot, ezer lombot és ezer mosolygó életet költ fel a 
teremtés szivében, — ha tudja, hogy nem csak a mii, de ö sem 
veszett el, ha tudja, hogy szivének minden elveszett dobbaná-
sára ezer meg ezer háladatos dobbanás felel vissza, hogy neve 
ezer meg ezer ajkon hangzik egyszerre, hogy emléke élete ezer 
meg ezer szivekben lesz újra élővé : akkor . . . akkor . . . a 
bölcs, a jeles, a nagy, a legnemesebbet elvette a mit ez a föld 
nyújthat. — Illy sorsban részesül most Kazinczy és erre ad 
most példát a világnak a magyar nép, — és nékem engedtes-
sék meg, hogy én, hazámfiai legkisebbike üdvöt kiáltsak a 
magyar nép elé, melly a jelesének odavitt hálában önmagát 
eképen tisztelte meg!! 

0 de a hála és kegyelet ezen érzetein kivíil, nem tudom 
én még minő nemes felbuzgás, minő fájó vágyakodás, minő 
sejtelmes hév, és alagyai búsongó hang jellemzi ezen Kazinczy 
ünnepeket. Miként a magyarnak minden ünnepélyes perczébe 
úgy ebbe is belévegyíil e haza története. Mintha két időszaknak 
válpontján állanánk, csodálatosan találkozik lelkünkben múltak-
nak borongása és távoli jövőknek aggó sejtelme. Eszünkbe 
jut a nyolcz század, mellyet e nemzet vérzivatarja közt leélt, — 
eszünkbe jutnak a pusztulás nyomai, mellyeket annyiszor hoz-
tak e hazára a vad ellen és önnön bűnei, eszünkbe jut Isten 
szeretetteljes keze, melly vétkei daczára annyi kegyelemmel 
őrködött mindig fölötte, és annyiszor és olly csudálntosan hozta 
vissza sokszor a sir széléről egy ujabb életre. Álmélkodunk, 
örvendünk, hálára buzdúlunk fel a felett, hogy e szeretett haza 
annyi romlásnak daczára még mindig él, — és ismét mintha 



19 

agganánk miatta, szemeinket távoli jövőkre függesztjük és 
feszült érveréssel kérdjük, mit hozandnak azok, és mintha rosz 
esillagzatoknak hatalmát kellene megkérlelni, keblünk feszült 
és vágyik. Öröm és bú, félelem és remény, aggó merengés és 
feszült vágy, bála az egek urához és esdő ima, mindez egymást 
üzi váltja fel kebleinkben, hogy a hánykódó érzelmek nyomása 
alatt szivünk annál magasztosabban dobogjon! — 

Igen, nem puszta örömünnep ez, mellyen a háládatos 
haza megkoszorúzza hü fiát, de egyszersmind fájdalmas láto-
gatás egy ledőlt bajnoka sírjánál, hogy ott küzdelmeire uj erőt 
merítsen. Ó én valami végtelenül megindítót látok abban, midőn 
egyes ihletett csoportokban látom hazámfiait gyülekezni e név 
körül K a z i n c z y , mint valami szent tűz körül, — ott hevülni 
a hazaszeretet lángjától, és eltelni lelkesedéssel, ihlettséggel 
és magas föltevésekkel. Onnan meríteni erőt, reményt és irányt. 
És egyszersmind végtelenül tudok örülni annak hogy e nép, 
megunva már egyszer mindig csak hármas bérczet, négyes fo-
lyót, téjjel és mézzel folyó kanahánt, multak dicsőségét és 
lengő délibábot emlegetni, mintha végre megérzené önmagát 
és elvégre azon nemes buzgalom kelne fel keblében, nielly 
egyedül biztos záloga jövőjének, mentő gerenda után nyúl és 
megjelenik jeleseinek sírjánál imádkozni! 

így hazámnak népe, nem mindig merengve csupán a múlt-
nak képein, de fölfogva és szivedhez szorítva a múltból azt a 
mi élő, és egyszersmind szemeidet a jövő felé fordítva, — ke-
gyelettel és hálás ragaszkodással nagy férfiaid iránt, fényes 
multad nagy emlékei által sugalt méltóságteljes magatartással, 
de egyszersmind a kor intő szózatát megértő nemes buzgalom-
mal haladj előre megkezdett útadón! 

Reád még mindig uj küzdelmek és nehéz feladatok 
várnak! — 

Bedobva Európa népei millióinak körébe, minden egyéb 
gyámol vagy támasz nélkül, mint saját szived és lángoló hon-
szereteted, — ha csak nem érzesz szivedben valamelly maga-
sabb erőt, mellyel helyzeted nehézségeivel megkiizdj, — ha 
nem teszesz leghívebb erömegfeszitéseket, — és mindenek felett 

2* 
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ha géniuszod elég korán meg nem mutatja az útat, melyet 
követve megélsz, — a világ népeinek nagy tengere összecsapódik 
feletted ! 

De mért nálam e sötét gondolat, és most épen a jelen 
pillanatban, midőn a magyar nép, az emelkedettség, a kegye-
let, a hazaszeretet egy ollv tényének elkövetésében fáradozik, 
mellyel Európa népeinek méltányló tekintetét újból magára 
vonta. Most, midőn mindenütt e hazában, minden törekvés, 
minden téren, az ipar a tudomány és a művészet minden ágai-
ban, és minden kebelben úgy össze forrott ezzel a szóval h a z a ! 
— Most midőn ez ünnepélyeknek alkalmával is, e nemzet át-
tekintve csak a legközelebbi 70 évi multat, a Kazinczy korától 
idáig, annyi vívmány, annyi magasztos honszerelem, és elszánt 
törekvés szemléletén ujabban annyi méltó okot nyert nemes 
önérzetre, fölemelt önbizalomra és kitartó reményre. Most midőn 
a kegyeletnek és hazafiúi áldozatoknak annyi szivemelő példái 
ismételtettek csak legközelebb is szerteszét e hazában! — 

Nem, én nem aggódom, — és nincs is szükség buzdí-
tanom ó hazám népe! — csak elég rá mutatnom az útra, mely-
lyen haladsz, és nemes büszkeséggel tekintenem a jelesekre, a 
kiket te követsz ! 

Mindig illy kegyelet, illy érdekeltség a magasabb érde-
kek iránt, mindig illy öntudatos buzgalom, és K e l e t népének 
csillaga N y ú g o t egén még sokáig ragyogni fog! — 

X. 
Szózat Vörösmartytól, 

i' n e k. 






