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T A N U L M Á N Y O K 

Imre Sándor, 
a magyar nyelvtudomány és irodalomtörténet 

első tanára a kolozsvári egyetemen. 
I r t a : PINTÉK JENÖ. 

Az 1867-es kiegyezés megkötése u tán Magyarország szel-
lemi élete hatalmasan fellendült. Bár az anyagi jólét gyarapo-
dása nem állt arányban a tudományok gyors izmosodásával, a 
nemzeti akarat lehetővé tette, hogy az egyetlen magyar egye-
tem mellé még egy másik egyetemet szervezzenek. Kolozsvár 
városát érte a kitüntetés, hogy helyet adjon a magyar tudomá-
nyosság egy újabb tűzhelyének. Hogy miért esett éppen Kolozs-
várra gróf Andiássy Gyula miniszterelnök és báró Eötvös Jó-
zsef vallás- és közoktatásügyi miniszter választása: kézenfekvő 
dolog. Erdély csak az imént egyesült a magyar anyaországgal, 
eddig külön ország volt. Az 1848. évi pozsonyi és 1848. évi kolozs-
vári országgyűlések m á r kimondták az anyaországba való bele-
olvadását, de az unió valójában csak az 1868. évi 43. törvénycik-
kel következett be. Be kellett váltani a régi ígéreteket. Gondos-
kodni kellett arról, hogy a „kisebbik haza" ne érezze magát el-
hanyagoltnak. Meg kellett adni a keleti országrész számára is 
a magasabbrendű szellemi haladás feltételeit. Eötvös József 
halála után az erdélyi egyetemi programmot Trefor t Ágoston 
váltotta valóra. Trefort Ágostont I. Ferenc József király és gróf 
Lónyay Menyhért miniszterelnök bizalma 1872 szeptemberében 
helyezte a közoktatásügyi miniszteri székbe s ő még e hónap 
folyamán a király elé terjesztette az ú j egyetem harminckilenc 
tanárának kinevezését. A négy kar t anára i 1872 október 19-én 
tették le az esküt gróf Mikó Imre miniszteri biztos kezébe s 
ezzel ú j korszak köszöntött be Erdély nemzeti közoktatásában 
és tudományos életében. 

A magyar nyelvtudomány és irodalomtörténet egyesített 
tanszékének Imre Sándor volt az első tanára . Nemes egyéniségű 
férfiú, nagy nevelő, alapos tudós. Élete pályája 1820 augusztus 
6-án jndult ki egy biharmegyei kis község református lelkészi 
házából, a filozófiai és teológiai tanulmányokat a debreceni fő-
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iskolában végezte. Papnak készült, a szabadságharc előtt a hód-
mezővásárhelyi re formátus gimnázium tanára volt, itt tanított 
a Bach-korszak idején is. 1860-tól kezdve a debreceni kollégium 
egyik latin-görög tanszékén folytatta működését, utóbb a teoló-
giai akadémián a magyar nyelv és irodalom előadója volt, innen 
ment át Kolozsvárra egyetemi tanárnak ötvenkétéves korában. 

A budapesti egyetemen ez időtájt , 1872-ben, Toldy Ferenc 
adta elő a magyar nyelvtudományt és irodalomtörténetet. Még 
magántanár sem működött mellette, annyira kevés volt akkori-
ban a két tudományszak művelőinek száma. A kolozsvári egye-
tem felállítása idején a magyar irodalomtudományban Imre 
Sándoron kívül mindössze Arany János, Greguss Ágost, Gyulai 
Pá l és Salamon Ferenc voltak a tekintélyesebb nevek, de Arany 
János a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára volt, Greguss 
Ágost az esztétikát adta elő a budapesti egyetemen, Salamon 
Ferenc a magyar történelem egyetemi tanszékén működött, 
Gyulai Pál t pedig anny i szál fűzte a fővároshoz, hogy távozá-
sára gondolni sem lehete t t Ha I m r e Sándor nem szolgálta 
volna olyan nagy elmélyedéssel a nyelvészet és irodalomtudo-
mány ügyét, a kolozsvári egyetemre névtelen pályakezdőt kellett 
volna kineveznie a királynak, így az iíj egyetem abban a sze-
rencsében részesült, hogy magyar tanszékét a debreceni főiskola 
nagynevű tanára foglalhat ta el. 

Imre Sándor neve nem szerepelt a pályázók között. Hár -
man adták be folyamodásukat a magyar nyelvtudomány és 
irodalomtörténet egyesített tanszékére: Jakab Elek unitárius 
történetíró, az erdélyi kormányszék levéltárának igazgatója; 
Névy László volt premontrei áldozópap, a pesti református gim-
názium tanára; Verbőczy István cisztercirendi szerzetes, pécsi 
katolikus gimnáziumi tanár. Velük szemben a pályázattól tar-
tózkodó debreceni református főiskolai professzorra esett a 
közoktatásügyi kormányzat választása. Ügy nevezték ki, hogy 
még nyilatkozatát sem várták meg, vájjon elfogadja-e a kolozs-
vári állást. Gyulai P á l egyik kiadatlan levele világosságot derít 
a nem mindennapi eset homályába. Ezt a levelet 1872 szeptem-
ber 20-án intézte Pes t rő l Debrecenbe Imre Sándorhoz: 

„Tisztel t B a r á t o m ! 

Nem tudom, ír t-e v a l a k i önnek a kolozsvár i egye tem magyar nye lv 
és i r o d a l o m t aná r sága ü g y é b e n ? Csengery megkér t t e g n a p este, hogy í r j a k 
s k é r j e k ön tő l mie lőbb választ . 
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Az ügy rövid története ez. Treforl átvévén a miniszterséget, a kolozs-
vári egyetemhez kinevezendő tanárokra nézve tanácsot kért Csengerytől, 
közölvén vele az ajánlottak névsorát. Én éppen akkor látogattam meg 
Csengeryt, midőn e névsor megrostálásával foglalkozott. Kérdezte tőlem, 
kit gondolok én legalkalmasabbnak a magyar nyelv és irodalom tanárául. 
Én önt neveztem meg. Ö is abban a véleményben van — mondá — , 
lianem baj, hogy ön nem folyamodott, egyébiránt reméli, hogy Trefort 
túlteszi magát az akadályon. 

Néhány nap múlva, tegnap este, megint találkoztam Csengeryvel. 
Imrét — mondá Csengery — már felterjesztette Trefort, írj Imrének, hogy 
nyilatkozzék neked, elfogadja-e a kinevezést, hogy az el nem fogadás 
esetében a hivatalos lapban még meg lehessen akadályozni a közhírré 
tételt. 

Fogadja el, nagyon óhajtjuk. E nyugalmasabb állásban inkább élhet 
a tudománynak, másfelől a második magyar egyetemen éppen nem árt, 
ha a magyar nyelvet és irodalmat nein éppen abban az irányban tanítják, 
melyben a pestin. 

Kérem válaszát egypár sorban, hogy tüstént közölhessem Csengeryvel. 
Még sok mindenről kel lene írnom önnek, de azt máskorra hagyom. 
Pest, szeptember 20, 1872. Tisztelő barátja 

Gyulai Pál:' 

A levél váratlan megérkezése nagy meglepetést keltett a 
debreceni Imre-házban. Imre Sándor egyik fia, Imre József 
orvosprofesszor, följegyezte, milyen lelki izgalom következett 
be a nagyfontosságú tudósítás kézhezvétele után: ..Emlékezem 
az egészre nagyon jól. Délután kaptuk a levelet s az nem fel-
villanyozta, hanem mélyen leverte édesapámat. Egész este erről 
beszéltek édesanyámmal. Másnap reggel megírta édesapám a 
levelet, melyben magát a kolozsvári tanszékre fe la jánl ja , de 
mindketten, édesanyámmal együtt, sokat könnyeztek." A kineve-
zés — a levéltől függetlenül — ekkor már megtörtént. 

Imre Sándor ebben az időben nyelvésznek is, esztétikusnak 
is elsőrangú tekintély volt. Már az 1850-es években feltűnést 
keltő tanulmányai jelentek meg az Akadémiai Értesítő és a 
Magyar Nyelvészet hasábjain, tanulmányai alapján választot-
ták meg 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagjává. 
Az 1860-as években a Nyelvtudományi Közleményekben, a Sáros-
pataki Füzetekben, a Szépirodalmi Figyelőben és a Koszorúban 
folytatta munkásságát. Legszívesebben Kazinczy Ferenccel és 
a nyelvújí tás kérdéseivel foglalkozott. Önállóan megjelent mun-
kái közül kettő tűnt k i : középiskolai magyar irodalomtörténete 
1865-ben és Geleji Katona Istvánról szóló akadémiai értekezése 
1869-ben. 

1* 
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Ilyen előzmények után nyerte el kolozsvári egyetemi tan-
székét immár huszonnégy esztendőre terjedő irodalmi munkás-
s á g után. Az eskütétel alkalmával a tanárok nevében ő üdvö-
zölte gróf Mikó Imre miniszteri biztost. Tisztelgő válasza jel-
lemzően muta t ja , miként lát ta ő a tudomány szerepét a nemzet 
•életében s mennyire fontosnak tartotta, hogy az egyetemi taná-
rok vizsgálódási szabadsága független legyen minden külső be-
folyástól. Ö lett a filozófiai kar első dékánja is. Ebben a méltó-
ságában lelkiismeretes rendet teremtett mindjár t az első lépé-
sek kezdetén, mert nem tudott belenyugodni abba a gondolatba, 
hogy a tanszabadság egyben a tanári akarat korlátlanságát is 
jelentse a kötelességek teljesítésében. Mint bölesészetkari dékán 
ő alapozta meg az egyetemi könyvtár és valamennyi máskari 
tanszék első fölszerelésének ügyét. Hivatalos fölterjesztései a 
széleskörű tudás és körültekintő munka példaadó ügyiratai 
voltak. 

Egyetemi előadásai közül fontosabbak: A magyar irodalom 
története a középkorban, a XVI . században, a XVII . században, 
a XVIII . században; Kazinczy és kora; A magyar költészet 
Kisfaludy Károlytól kezdve; Arany János elbeszélő költemé-
nyei; Petőfi és némely külföldi költők összehasonlítása; A ma-
gyar eposz története; A magyar irodalom legújabb története. 
Egyik-másik tá rgyát többször is megismételte, újabb hallgató-
sága számára ismét előadta a már régebben feldolgozott anyagot. 

Tizennégy évig működött egyetemi tanszékén. Ez a másfél 
•évtized nemcsak tanári, hanem irodalmi működésének is virág-
kora volt. Ekkor jelentek meg a Budapesti Szemlében nemes-
veretű tanulmányai : A magyar nyelvújítás és tévedései (1873), 
Az olasz költészet hatása a magyarra (1878), A dal nyelvéről 
(1880), Arany János és Aristophanese (1885) ; számos irodalom-
történeti és nyelvtudományi értekezés más folyóiratokban és 
kiadványokban; középiskolai magyar irodalomtörténetének két 
ú j kiadása (1874 és 1878); A magyar nyelvújításról szóló könyve 
(1874); Beregszászi Nagy Pál életével és munkáival foglalkozó 
akadémiai rendes tagsági székfoglalója (1880). 

Mint nyelvtudós a legalaposabban dolgozók közé tartozott. 
A magyar nyelv történeti fejlődését annak idején senki sem 
ismerte nála behatóbban, de éppen olyan jár tas volt a hazai 
nyelvtudományi irodalom fejlődésének elágazásaiban is. Iro-
dalomtörténeti tanulmányai mégis maradandóbb értékek. A nyel-
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vészeti vizsgálódásoknak az a természetük, hogy az ú j igazsá-
gok többnyire régészeti emlékekké teszik a régibb föltevéseket» 
az irodalomtörténeti tanulmányokban a felfogás és a stílus az. 
újdonság eleven erejével hat később Amint Imre Sándor 
középiskolai irodalomtörténete nem volt Toldy-utánzat, hanem 
a magyar irodalom anyagát a kiegyezés koráig széles művelő-
dési keretben feldolgozó, önálló mű, akképen irodalomtörténeti 
tanulmányai sem a szokásos elgondolással készült értekezések» 
hanem eredeti fordulatokban gazdag esszék. Elemzéseiből min-
denütt kiérzett a világirodalom remekein művelt ízlés. Látó-
köre széles volt, fejtegetései magvasak, stílusa egyéni zamatú. 
Olyanok ezek a tanulmányok ma is, mint a nemesfémben gaz-
dag bányák: aki belemélyed megismerésükbe, tapasztalni fogja, 
hogy mindig újabb és ú j abb értékeket aknázhat ki a színarany-
ban gazdag telepekből. 

Érdekelhet bennünket, hogy 1862-től 1886-ig milyen esemé-
nyek zajlottak le a kolozsvári egyetemi tanár szeme előtt? Íme 
néhány korfeltámasztó mozzanat: 

1872. — Imre Sándor első félévi irodalomtörténeti előadása a kolozs-
vári egyetemen heti három órában: A magyar irodalom története a XVI. 
században. Ugyanakkor Toldy Ferenc a budapesti egyetemen a régi magyar 
dráma és színészet történetéről és a legújabbkori magyar irodalomiól tart 
előadásokat. Ebben az évben indul meg Szarvas Gábor szerkesztésében: 
a Magyar Nyelvőr. Jókai Mór: Az aranyember. Tolsztoj: Háború és béke. 

1873. — Meltzl Hugó, a német irodalomtörténet rendes tanára, a 
kolozsvári egyetemen előadásokat tart Petőfi Sándorról. Bodnár Zsigmond 
a magyar irodalomtörténet magántanára lesz a budapesti egyetemen. 
A Kisfaludy-Társaság báró Kemény Zsigmond helyébe Toldy Ferencet 
választja meg elnökévé. Gyulai Pál szerkesztésében megindul a Budapesti 
Szemle. Budenz József közzéteszi magyar-ugor összehasonlító szótárának 
első részét. Országos esemény: Pestből, Budából és Óbudából megalakul 
Budapest főváros. 

1874. — Finály Henrik szerkesztésében Kolozsvárt megindul az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcseleti, nyelv- és történettudományi szak-
osztályának közlönye. Volf György közrebocsátja a Nyelvemléktár első 
kötetét. 

1875. — Toldy Ferenc halála. Szarvas Gábor harca a nyelvújítás 
védőivel. Megnyílik a budapesti Népszínház. Tóth Ede: Falu rossza. 

1876. -— Gyulai Pál a magyar irodalomtörténet rendes tanára lesz 
a budapesti egyetemen. Abafi Lajos szerkesztésében megindul a Figyelő 
irodalomtörténeti folyóirat. Deák Ferenc halála. Megalakul a Petőfi-
Társaság. 
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1877. — Beöthy Zsolt középiskolai magyar irodalomtörténetének 
megjelenése. Ponori Thewrewk Emil és Heinrich Gusztáv megindítják az 
Egyetemes Philologiai Közlönyt. Brassai Sámuel és Meltzl Hugó szerkesz-
tésében Kolozsvárt megindulnak az Összehasonlító Irodalomtörténeti 
l a p o k . Szilády Áron közrebocsátja a Régi Magyar Költök Tára első 
kötetét. Greguss Ágost magyarázataival megjelennek Arany János balladái. 

1878. — A Kisl'aludy-Társaság rendes tagja: Imre Sándor. Beöthy 
Zsolt a magyar irodalomtörténet magántanára lesz a budapesti egyetemen. 
Országos esemény: az osztrák-magyar monarchia csapatai bevonulnak 
Boszniába és Hercegovinába. Világesemény: Oroszország legyőzi Török-
országot. Románia és Szerbia független államokká lesznek. 

1879. — A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja: Imre Sándor. 
A Kisfaludy-Társaság új elnöke: Gyulai Pál, új titkára: Beöthy Zsolt. 
Megjelennek Arany János prózai dolgozatai és Gyulai Pál emlékbeszédei. 
Szabó Károly közrebocsátja a Régi Magyar Könyvtár első kötetét. Jókai 
Mór: Rab Ráby. Ibsen: Nóra. 

1880. — Gyulai Pál közrebocsátja Madách Imre összegyűjtött mun-
káinak gyűjteményét. Lehr Albert magyarázataival megjelenik Arany János 
Toldija. Csiky Gergely: Proletárok. Zola: Nana. Országos esemény: a 
szegedi árvíz. Világesemény: Andrássy Gyula és Bismarck megkötik a 
szövetséget Ausztria-Magyarország és Németország között. 

1881. — Ferenczi Zoltán egyetemi magántanár megkezdi magyar 
irodalomtörténeti előadásait Kolozsvárt. Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak. 

1882. — Arany János és Greguss Ágost halála. Budenz József és a 
finn-ugor nyelvrokonság védőinek harca Vámbéry Árminnal. Bánóczi 
József: Kisfaludy Károly és munkái. Mikszáth Kálmán: A jó palócok. 

1883. — Gyulai Pál: Katona József és Bánk bánja. Reviczky Gyula: 
Ifjúságom. Nietzsche: lm ígyen szólt Zarathustra. 

1884. — Megnyílik a budapesti Operaház. Országos esemény: Baross 
Gábor kereskedelmi miniszter nagyarányú munkássága és a budapesti 
keleti pályaudvar megnyitása. 

1885. — Beöthy Zsolt: A tragikum. Budapesten megnyílik az e lső 
országos kiállítás. Világesemény: Bulgária a szerb—bulgár-háborúban le-
győzi Szerbiát. 

1886. — Szász Béla, a filozófia rendes tanára, mint Imre Sándor 
helyettese magyar irodalomtörténeti előadásokat tart a kolozsvári egyete-
men. Mellette előadásokat hirdetnek még Ferenczi Zoltán és Széchy Károly 
magántanárok. Ugyanekkor a budapesti egyetemen Gyulai Pál és Beöthy 
Zsolt rendes tanárok és Bodnár Zsigmond magántanár irodalomtörténeti 
tanításait hallgatja az ifjúság. 

Említettük, hogy amikor Imre Sándor a kolozsvári egye-
tem magyar tanszékére került , kívüle mindössze is csak néhány 
irodalomtudósunk volt: Arany János, Greguss Ágost, Gyulai 
Pál, Salamon Ferenc, Toldy Ferenc. Tizennégy év leforgása 
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alatt ú j irodalomtörténetírói nemzedék nőtt fel, népes számú 
és gazdagon termő: Abafi Lajos, Alexander Bernát , Angyal 
Dávid, Ábel Jenő, Badics Ferenc, Ballagi Aladár, Baráth Fe-
renc, Bayer József, Bánóczi József, Beöthy Zsolt, Békési Emil, 
Binder Jenő, Bodnár Zsigmond, Bogisich Mihály, Csaplár Bene-
dek, Csontosi János, Endrődi Sándor, Ferenczi Zoltán, Ferenczy 
József, Haraszti Gyula, Heinrich Gusztáv, Irmei Ferenc, Jancsó 
Benedek, Jánosi Béla, Kardos Albert, Koltai Virgil, Lehr 
Albert, Meltzl Hugó, Névy László, Palágyi Menyhért, Péterfy 
Jenő, Radó Antal, Rákosi Jenő, Riedl Frigyes, Szana Tamás, 
Széchy Károly, Szilády Áron, idősebb Szinnyei József, if jabb 
Szinnyei József, Tolnai Lajos, Váczy János, Volf György, Zolt-
vány Irén és mások. Ez a tekintélyes számú csoport évről évre 
rohamosan gyarapodott, a középiskolai tanárság ú j és új erő-
ket állított a munkasorba, irodalomtörténeti kutatóink egyre 
fokozódó buzgalommal vették vizsgálat alá tudományuk részlet-
kérdéseit. Imre Sándor még tanuja volt ennek a felvirágzásnak, 
jelentős része is volt benne, hiszen kolozsvári tanársága idején 
számos kiváló egyetemi hallgatónak adott egész életre szóló 
irányítást. Tanítványai a tisztelet és szeretet hangján beszéltek 
róla késő öregkorukban is. A mester mély lelki megnyugvással 
tekinthetett kolozsvári egyetemi munkásságának eredményeire. 

Tudományos tekintélyét szembetűnően mutatja, hogy Toldy 
Ferenc őt szánta utódának a budapesti egyetem magyar tan-
székén. Számosan voltak mások is, akik Gyulai Pál la l szemben 
neki adták volna az elsőséget az 1875 végén elárvult budapesti 
katedra betöltésénél. Nem tudták, hogy a szerény férf iú idegen-
kedett a fővárosba való feljutás gondolatától. Valósággal félt 
Budapesttől, nemhogy oda törekedett volna. 

Mint ember, a legnemesebb eszményekhez ragaszkodó tudó-
sok életét élte. Puri tánlelkű volt, embertársait megbecsülő, csa-
ládját forrón szerető. A családi boldogságot tar tot ta az élet 
legnagyobb jutalmának. Ötvenegyévi házassága alatt — egy 
önfeláldozó feleség oldalán — hálát adott Istenének otthona 
nyugalmáért , de azért ezt a tiszta erkölcsű, békés családi tűz-
helyet is hányszor nem reszkettették meg az élet csapásai! Öt 
leánya volt és mind az ötöt eltemette s a viruló gyermekek el-
múlása sötét gyásszal vonta be emlékezetét. Hogyan tudott 
volna szigorú lenni fiaihoz, — de erre nem is volt szükség, mert 
azok kemény kéz híján is kiváló emberekké nőttek a szerető 
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család körében. „Hogy mi volt édesapámnak a családi kör 
— í r j a kéziratos emlékezéseiben I m r e József kolozsvári egye-
temi professzor —, mi volt ennek együttérzése és szerető bizal-
massága, talán legjobban mutat ja az, hogy rendes szokás volt 
nálunk az estéli felolvasás. Olyan könyvekből, amelyeknek 
tárgya gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt vonzó volt, 
eleinte ő és édesanyám, később mi nagyobb gyermekek is fel-
váltva olvastunk. Epedve vártuk mi s unalom nélkül olvasta 
ő például Rüstig Zsigmond történetét magyar fordításban. Eze-
ken a felejthetetlen estéken ismertük meg később Jókai regé-
nyeinek egy részét és sok más művelődésre és szórakozásra 
szolgáló munkát." 

Tanítványaival nem pajtáskodott, de azért közvetlen mo-
dorú volt, a tanácsokat kérő i f j ú s á g bizalommal fordulhatott 
hozzá. Örvendett, ha fáradozásainak némi eredményét látta. 
Akkoriban még nem foglalkoztatták a hallgatóságot a szemi-
náriumi gyakorlatokkal, ahelyett szívesen állt az iparkodóbb 
tanárjelöltek rendelkezésére a sa já t lakásán. Nem pazarolta az 
elismerést, de nem fukarkodott jóindulatú megjegyzéseivel sem. 
Ritkán esett meg, hogy valakivel — legfeljebb, ha az illető ala-
posan rászolgált — türelmetlenül bánt. A tanárképzőintézeti 
órákat nagyon kedvelte, mert itt szabadabban mozoghatott a 
szoros tudományos tárgyalás részletein kívül is. Egyébként 
egyetemi előadásait előre kidolgozta írásban, kéziratának tar-
talmát azonban nem felolvasás ú t j á n közölte hallgatóságával, 
hanem élőszóval szabadon adott elő. Hallgatói szívesen jár tak 
óráira, mert előadását könnyű volt megérteni s még a szakjuk-
ban legtehetségesebb hallgatók is óráról-órára nagyon sokat 
tanultak magyarázataiból. 

Hatvanhatéves volt, amikor 1886-ban megvált katedrájától. 
Aggályos lelkiismeretességében úgy érezte, hogy már nem tudna 
régi frissességével eleget tenni t anár i kötelességeinek. Nyuga-
lomba vonulása u t án Hódmezővásárhelyt — felesége, fiai és 
unokái körében — tovább folytatta irodalmi működését. 1890-ben 
két nagyobb tanulmánya jelent meg a régi magyar irodalom 
köréből. (A néphumor a régibb magyar irodalomban, A közép-
kori magyar irodalom stíljáról.) Akkori tudományos helyzet-
képünk szerint mind a kettő rendkívül nehéz téma volt, meg-
oldásuk mégis pompásan sikerült: a mélyreható tudás együtt 
jelent meg bennük az eredeti stiliszta íróművészetével. A nyelv-
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tudomány kérdései i ránt mindvégig' megőrizte érdeklődését. 
(A magyar nyelv és nyelvtudomány rövid története. I. keket. 
1891. Emlékbeszéd Ballagi Mór rendes tagról. 1893.) Irodalom-
történeti munkásságának rendkívüli méltánylását muta t ja , hogy 
a Kisfaludy-Társaság 1897-ben közrebocsátotta Irodalmi tanul-
mányainak válogatott sorozatát két kötetben. Hetvenhéteszten-
dős volt ekkor a nagy tudós, s három évvel később — 1900 de-
cember 21-én húnyt el Hódmezővásárhelyen. Gyászjelentésében 
megindultan olvashatták kortársai a hivő lélekre jellemző búcsú-
sóhajt: „A nemes harcot megharcoltam<, futásomat elvégeztem, 
hitemet megtartottam." 


