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BUCSUZO.

Lehet annak 1 5 éve, hogy múltak nehéz emlékeivel telt lélek-

kel s a jövre nézve merben a véletlenre utasítva, sorsom két

férfiúval hozott össze. E két ember a tudományért, mint- az emberi-

ség közkincséért lelkesedve, nem feledkezett meg a nemzet mve-

ldési érdekérl sem — érintkezésünk hamar barátsághoz vezetett,

hiszen a törekvésben találkoztunk.

A két férfiú neve : dr. Horváth Géza és dr. Károli János;

mind a kett tisztelt név a szaktudományban ; dr. Károli már nin-

csen az élk sorában.

Én akkoron Erdélybl jöttem, hol Brassay Sámuel oldalán

mködve, telhet szorgalommal hordoztam össze az erdélyi orszá-

gos múzeum állatosztályát
;

politikai okok miatt mennem kellett
;

forrongó vérem nem illett az erdélyi lassúsághoz.

Az imént megnevezett két barátommal abban állapodtam meg,

hogy nagy a szükség egy természetrajzi folyóiratra, a mely erink-

.nek tért nyitva, egyszersmind meggyzze a külföldet is arról, hogy

egyfell magyar földön a természettudományok iránt meg van a

fogékonyság, másfell mer koholmány az, hogy mi magyarok az

ismeretek közvetítése ell elzárkózunk, hogy nyelv dolgában türel-

metlenek vagyunk.

Barátaim úgy vélekedtek, hogy ennek megvalósítása reám tar-

tozik s én úgy gondoltam, hogy a bizodalmat tettel kell beválta-
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nom. Itt marasztottak. Bejutottam a Nemzeti Múzeumba s ott

hozzáláttam az elkészítéshez, mely nem tartozott a könny mun-

kák közé.

Épjjen tíz éve, hogy e folyóirat tervezetével elkészültem, ezt

a PuLszKY Ferencz elnöklete alatt megtartott öri értekezletnek

bemutattam s az eszme megtestesítésével meg is bízattam.

Az eredeti berendezésen, mely lehetvé tette, hogy a külföld

kényelmesen és pontosan értesülhetett törekvéseinkrl, alig válto-

zott valami s e berendezés szerencsés gondolat volt, mert kétségbe

nem vonható tény az, hogy a «Természetrajzi Füzetek» a külföld

legelkelbb szakköreiben és munkálataiban ma teljes érték forrás

gyanánt szolgálnak.

Az én mködésem, kivált kezdetben, irányzatos volt s ketts

ezélra törekedett: javítólag akartam hatni tudományos mnyelvünkre

s meg akartam törni a külföld bizonyos szakköreiben megindult

áramlatot, mely bizonyos nyelveknek — a magyarnak is — a tudo-

mányból való kizárására tört. Talán mondanom sem kell, hogy az

áramlat német részrl kelt.

Megvallom, hogy a mnyelv dolgában nem értem el a czélt;

hamar beláttam, hogy ezt csak széles alapon való önálló és rend-

szeres munkálkodással lehet megközelíteni, mellékes feladatnak

nem válik be ; de azt mégis elértem, hogy az elveket tisztába hoz-

tam s értekezéseim, melyeknek czíme «A mnyelv kérdése» és

«Természetrajz-Nemzeti szellem» széles körben méltatásra találtak.

A német áramlat elenyészett, még pedig egyenesen egy czik-

kem folytán, mely az ötödik kötetben «Sprache und Wissenschaft»

czím alatt németül is megjelent, élével Kriechbaumee ellen is

fordult, s nagyon eltérj edett. Az imént nevezett tudós késbben a

folyóirat munkásai közé sorakozott. Ai-ra a finoman írt viszonzásra,

a melyet br. Uechtritz figyelmének köszönhettem, nem feleltem,
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mert alai)jában mégis csak az ntilitarizmusból indult, melynek az

egyén szempontjából lebet l)ecse és fontossága, de a mely a tudo-

mány egyetemességének szempontjából elvileg meg nem állbat.

Egyebekre nézve bven felel az eddig megjelent tíz kötetnek tárgy-

mutatója.

Az is bizonyos, hogy a «Természetrajzi Füzetek» megjelenése

óta érezheten nagyobb a külföld érdekldése a magyarság tudo-

mányos törekvései iránt; bizonyítja ezt a külföld kimutatásos iro-

dalma, mely ma már fáradozik is azon, hogy a magyar dolgozatok

czímeit megszerezze. Azeltt kínálva sem fogadta be.

Úgy gondolom, hogy a vállalat egészben megfelelt magáért,

megindítása hézagot pótolt; fenmaradása üdvös s hitem szerint

biztosítva is van.

Visszavonulok a vállalattól s nyugodt lélekkel látom azt

dr. Schmidt Sándor kipról)ált barátom kezeiben, ki a mióta a

magyar halászat könyvének megü'ásával foglalkoztam, úgyis önállóan

szerkesztette az utolsó köteteket.

A visszavonulás oka nagyon egyszer. Múzeumi állásom az

országos képviselséggel összeférhetetlen volt; válnom kellett s ez

mindinkább elidegenített a Múzeum köreiben, hol új erk foglaltak

tért s nem szívesen látták azt, hogy a Múzeum kötelékébe nem

tartozó ember befolyást gyakoroljon az intézet folyóiratára; st

ebben magukra nézve szégyent is láttak. E felfogás fölött nem engem

illet meg az ítéletmondás.

Én részemrl megdeleltem ; mködési tér dolgában nem vagyok

megszorulva, mert akarok és talán tudok is dolgozni; terveim is

vannak, a melyeknek megvalósítása azt követeli, liog\' hátralév

idmet jól beosszam, ne áldozzak belle egy perczet sem oly anibi-

cziókkal való veszdésre, a méhek bizonyos életkorhoz vannak

kötve s úgy is csak az érettebb korral lohadnak le a természetes

17-
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mértéki-e — nemcsak minálunk, hanem széles e világon mindenütt

iigy van ez. — En beérem öntudatom nyugalmával s örülni fogok,,

ha az az érettebb kor majdan jobb gyümölcsöt érlel meg, mint a

mint én felmutattam; — sikerülhet neki, mert hiszen a miért

nekem s egyvívású társaimnak küzdelmet kellett folytatni, mind azt

készen kapja s az. volna igazán szégyene, ha a másoktól megtört

ösvényen nem bírna többet és jobbat teremteni. Azok, a kik meg-

értettek s munkáságukkal támogattak, fogadják hálám s tiszteletem

kifejezését.

Hennán Ottó.


