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SZEMERE BERTALAN „PRÓBARAJZA" 
A PATAKI KOLLÉGIUM 

KÖLTŐI EGYESÜLETE SZÁMÁRA 

1832-ben ifjúsági szervezetek sora alakul meg a pataki Kollé-
giumban: március 22-én Az esküdt Deákkar magyar könyvtára, 
május 5-én a Nándorország és május 20-án a S. Pataki Ifjú Egyesület. 
Ezek létéről eddig is tudtunk, sőt igényes feldolgozásuk is ismert.1  

Bodolay Géza értékelést is ad róluk áttekintő és összefüggő munká-
jában, amikor így ír: „ . . . a számszerű adatok még nagyobb jelen-
tőséget adnak annak a ténynek, hogy a közélet és főleg az irodalmi 
élet kiválóságai közül azok, akik a harmincas-negyvenes években 
fejezték be tanulmányaikat, szinte kivétel nélkül a társaságokból 
jöttek. A társaságokba tömörülő ifjúság volt tehát az a kovász, amely 
már az iskola falai közt megkezdte erjesztő munkáját a magyar nyelvű 
művelődés szolgálatával, demokratikus eszmék terjesztésével, szép-
irodalmi közönség nevelésével, s amely aztán országos méretekben 
is kovásznak bizonyult az iskolából kilépve".2 

A továbbiakban a S. Pataki Ifjú Egyesület megalakulásának körül-
ményeihez fűzünk megjegyzéseket, majd bemutatjuk azt az előkerült 
tervezetet, amely részletes felvilágosítással szolgál a reformkori iskola-
ügy és diákönképzés keletkezésének és virágzásának állapotáról.3 

A pataki akadémista diákok körében többek óhajtása teljesül, 
amikor Szemere Bertalan 1831. december 15-én levelt ír Fáy Ferenc 
iskolai algondnoknak.4 Ebben megvallja forró óhajtását, amelyet 
a közügy és saját kívánsága alapján tár fel. „Szívben és észben által-
melegülvén" azt kéri világi algondnokuktól, hogy „költői (kritiko-
philológiai) Eggyesűlet" létrehozását engedélyezze a Kollégium-
ban. Az algondnok december 28-i keltezésű levelét január 5-én kapja 

1 Szentimrei Mihály: Az esküdt deákok magyar könyvtára. Magyar 
Könyvszemle, 1981/1.; Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 
1785-1848. Bp. 1963. 

2 Bodolay G.: I. m. 108. 
3 Bodolay Géza megírta ugyan az Egyesület történetét, de akkor 

még nem volt birtokában néhány levél, s nem ismerte Szemere Berta-
lan első tervezetét sem. Az újabb adatok hangsúlyeltolódást mutat-
nak a hivatalos szervek állásfoglalásában, és betekintést engednek 
az akadémista diákok gondolkodásmódjába is. 

4 Sárospataki Egyházkerületi Levéltár (rövidítve : SEL) В LIV. 
23, 336. 
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kézhez Szemere. Ebben felcsillan egy leendő egyesület működésére 
szóló engedélyezés, egyelőre azonban az a kérés, hogy sürgősen 
készítsen „alaprajzot" a létesítendő egyesületről. Szemere eleget tesz 
a felszólításnak, és január 24-re elkészíti a tervezetet. 

Az algondnok a hozzá beadott alaprajzot rövidesen eljuttatja 
Teleky József főgondnokhoz jóváhagyásra. Teleky élvezettel olvas-
hatja a tervezetet, mert dicsérőleg ír róla, sőt a szerző Szemerében 
Kazinczy Ferenc és Fáy András méltó utódját látja.5 Azt tanácsolja, 
hogy ne legyen „rendes statutuma" a társaságnak, mert akkor bizto-
san „szemet szúr".6 A próbarajzot jónak tartja, de a következő vál-
toztatásokat kéri : ne legyen külön jegyzője az egyesületnek, hanem 
vagy a szerző, vagy a titkár írja be a munkát az emlékkönyvbe; 
„próba" nélkül senki ne kerülhessen be a társaság tagjai közé, viszont 
mindenki tagja lehessen, aki érdemessé válik rá munkájával; az em-
lékkönyvbe csak az arra érdemes műveket írják be, viszont a fordí-
tások körét terjesszék ki a régi görög, római és német múlra is; a 
gyűlés helye a kurátoriális házban legyen; alakítsanak pénztárt az 
egyesületen belül. 

Befejezésül további tanácsokat ad, de már nem az ifjaknak, hanem 
Fáynak: a biztonság kedvéért csináltasson egy rövidebb tervezetet 
Szemerével, s azt nyújtsa be az iskolai széknek, az pedig adja be a 
publikumnak. 

Miközben a levelezés folyik, az ifjak lázban égnek, mert még 
ebben az iskolai évben munkához akarnak látni. Úgy döntenek 
tehát, hogy előbb megalakítják az egyesületet, s azután már ez fogja 
kérni a működési engedély megadását. így keltik életre 1832 május 
20-án a S. Pataki Ifjú Egyesületet, s ettől kezdve minden fontosabb 
eseményt a megnyíló emlékkönyvben rögzítenek.7 Ide kerül be az 
alaprajz is, amely már tükrözi a főgondnok által javasolt változtatá-
sokat, az engedély helye azonban természetesen üresen marad. A be-
jegyzésre kerülő alaprajz szerint be kell látnunk, hogy „az erkölcsi, 

5 Gróf Teleky József főkurátor levele Fáy Ferenc alkurátorhoz 
Bécsből 1832. július 5-én. Ráday Levéltár: Szemere Tár XII. 22. 
(Szemere B. másolatában) 

6 Ez a kitétel Bodolayt erősíti meg, aki azt írja, hogy nem alkottak 
szigorú szabályokat Patakon (I. m. 371). Egyúttal magyarázatul is 
szolgál, miért tüntetik fel laza érdekszövetségnek diákegyesületüket 
a pataki ifjak. 

7 Az első lapon ez áll : A S.Pataki Ifjú Egyesület Emlékkönyve, 
1832. 20-ik Májuszban., a harmadikon ez: Alaprajz, Rendszabások 
s Ülések, és Erdekletesbb Történetei az Egyesületnek. Sárospataki 
Egyházkerületi Nagykönyvtár Kézirattára 1911. 
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mint a testi világ bizonyos lépcsőkön hágdal, minél magasabban áll 
a tökély, annál több lépcsőkön kell hozzá eljutni, egyen állapodtunk 
meg; kétség kívül sokkal maradtunk hátra, a velünk versenypályát 
futó pedig halad, díszlik, fényözönbe merül, végre ömlő világa tilt 
hozzá közelíteni; — minden kis állapodás hosszú visszaesés a ho-
mályba". Utalnak az esküdt diákok könyvtárának megszervezésére, 
de el is különítik magukat, mondván, hogy az írással foglalkozóknak 
kívánnak fórumot biztosítani. Érdekes módon mégsem zárják ki 
azok tagságát az új szervezetből, sőt három kivétellel ők is az alapító 
46 tag közé kerülnek. Nem alkotnak rendszabályokat, de két taná-
rukat — Nyiry Istvánt és Majoros Andrást — „elölülőknek" kérik 
meg, s május 23-án megindul az egyesület tevékenysége. Megválaszt-
ják a tisztségviselőket, köztük a főtitkárt, Warga Jánost és az altit-
kárt, Károlyi Istvánt, s az előbbi 26-án benyújtja a kérelmet a Con-
sistoriumhoz az egyesület engedélyezése ügyében, mellékelve hozzá 
az alaprajzot Szemere kézírásában.8 Fáy Ferenc algondnok június 
30-án válaszol a beadványra, s a tanárelnököknek küldi el levelét, 
melyben dicséri Szemerét, s megírja a „próbatételekre" vonatkozó 
véleményét.9 A Consistorium július 19-én és 20-án ülésezik, s megengedi 
az egyesület létrehozását, mintegy megismételve a főgondnok ismer-
tetett kikötéseit: az egyesület vegye fel a Gyakorló Intézet nevet; 
édes anyanyelvünk gyakoroltatását végezze, de vigyázzon az újítá-
sokra, tartózkodjon az erőszakos csonkításoktól, amelyekkel érthe-
tetlenné tenné nyelvünket; iktassa be a fordítói munkát is, amelyet 
terjesszen ki az angol, német, francia, valamint a görög és római 
irodalomra.10 

A tanárok tisztában vannak azzal, hogy milyen nagy szükség van 
egy gyakorló társaság működtetésére, s ezért is állnak készséggel az 
alakuló egyesület élére. De világosan látják a helyzetet a diákok leg-
jobbjai is, — ezért is panaszolják rettenetes helyzetüket pl. egy prédi-
káló társuk hallatán : az unalmas beszédet még eltűrnék, de „a lelket 
rázó trópusok" hallatán (az isten bölcsességének vitorlái . . . , a nap 
arany tányérján olvasható szavak . . .) már így kell kifakadniuk: 
„És bezzeg már itt mondhatta volna el Szélházy: Ah melly hátra 
vagyunk!". Szemere közlésre kerülő írása ezt a helyzetet elemzi és 
ennek megváltoztatásához mutatja az egyik lehetséges utat. 

8 Warga János levele a Consistoriumhoz 1832. május 26-án. SEL 
BLV. 23, 7 5 7 - 5 8 . 

9 Fáy Ferenc levele Nyíry István vagy Majoros András elölülőhöz 
1832. június 30-án. SEL В LIV. 23, 626. 

10 A Consistorium kiküldött Deputatiojának ülése 1832. július 
1 9 - 20-án. SEL В LV. 23, 759. 
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A „próbarajz", a szépírói hajlamú ifjak önképzőköri diákegyleté-
nek alapszabályzata értékes alkotás: Szemere Bertalan önálló műve, 
egyúttal a pataki — és benne tükröződve a protestáns — iskolai élet 
hű tükre. A professzorok nagyobb többsége gőgös mint ember és 
hivalkodó mint tudós, tanítványainak nem partnere, hanem elöl-
járója. Az iskola ismereteket ad, de nem törődik a gyakorlattal, a 
hasznos idő háromnegyedét lefoglalja, de nem nevel közösségivé. 
Az ifjak távol vannak egymástól gondolkodásban és érzésben, érde-
kekben és aktivitásban. 

Némiképp sötétre sikerül a látlelet, de így lesz hatásosabb az indok-
lás, miszerint az ember társas lény, s ebbeli önmagára találásában 
a társaság segít. A diákoknak nem lehet szebb és magasztosabb fel-
adata, mint diákönképzőköröket alakítani, s ezekben az anyanyelv 
ápolásával verselni, bírálatot mondani, vagyis egymás szikráját 
kicsiholni az előrehaladás érdekében. Ez a kor parancsa is, mert 
„a nyelv élete a nemzet élete". 

Szemere Bertalantól 
Próbarajza 

eggy 
Alapítandó Kőltői-eggyesűletnek. 

S. Patakon 1832 24 Jan.11 

Nem leplezem el félelmeimet még nagyságaiban is, midőn 
vezér és készület nélkül (:mert sem nagyobb terjedékű, sem 
kisebb ifju-eggyesűletek alaprajzait nem láthatám:) szállok 
e pályára; mivel félelmeim, mellyek lelki erőtlenségem mély 

11 Szemere Tár XII. 7 - 22. 
Itt jelzem, hogy Szemere gyakran él a rövidítés lehetőségével. Ennek 
jele a rövidítést közrefogó betűk fölé húzott vízszintes vonal, jelölé-
sétől azonban nyomdatechnikai okok miatt el kell tekintenem. Nem 
oldom fel valamennyit, hiszen a szövegösszefüggésből érthetővé vál-
nak, de néhány típust bemutatok: cs = csak, v = vagy, n = nem, 
h = hogy, t = tulajdon, pd, pg = pedig, lt = lehet, lhtne = lehetne, 
egyesület = eggyesűlet, Egyslet = Egyesület, aal = által, han = ha-
nem, mfejtése = megfejtése, mcsonkulniuk = megcsonkulniuk, 1. in-
kább = leginkább, 1. elébb = legelébb, kik, kikk = kiknek, erkölcsk 
= erkölcsnek, jegyzetekk = jegyzeteknek, emlékkönyvb = emlék-
könyvbe, concentrao = concentratio, s = és, e = ez, a = az. Ugyan-
csak el kell tekintenem a birtokviszony jelölésére használt vessző ki-
rakásától is. 
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érzetéből támadának, munkám s rajzom hijányainak bocsá-
natot lésznek nyerendők. — Több évig ápolám én e plánt 
(:tervet:), de czéljaimnak (:mint még reménynek :) szorúltabb 
formát (:rendelő, társasági alkotmányt:) adnom nem lehete, 
mert szüntelen fájdalommal kelle emlékeznem, hogy még az 
első és legnagyobb lépés (:kérelem az Iskolai kormánytól:) 
sincs megtéve ; — és igy az egész intézet különbféle változatú, 
formátalan reményképben lebegett lelkem előtt. Vévén azon-
ban T. VCurátor Úrnak (5 Januar) 28 Dec. adatú kegyes 
válaszát, kezdem összevonni azon néhány vonásokat, 
mellyek némineműleg már reményeimben is megvalának, 
s a töredék vonásokból egy töredék rajzot szándékozám 
alkotni, — egyedül az okból, mivel felszólitatám, és mivel 
nekem a T. VCurátor úr akaratja illy és minden ügyben 
parancsolat. És bár e felszólítás elég próbarajzom világosabb 
és setétebb hijányait elnézetni, mentségvédelműl nem lehet 
el nem mondanom, hogy 

a.) Minden iparjaimmal sem találhatám fel illy vagy más 
nemű, országos vagy iskolai társaságoknak alaprajzaikat, 
s így, csak egy ideát sem veheték máshonnan, melly czélom-
ban vezérül leendő lett volna. E szerint, midőn jelenleg annyi 
számtalan, erős alapú s bölcs alkatú egyesületek díszlenek, 
hiszem, nekem próbarajzommal, ki azoknak eggyikét sem 
ismerem pirúlnom kell, — és vigasztalást csak az ád, hogy e 
helytt s illy dologban pirúlok . . . 

b.) А Тек. VCurátor úr Pál napra akará látni e töredék-
rajzot, s oily évszakban kell ezt dolgoznom, melly minden-
kor ugyan de kivált 6 1/2 szép hetek vesztése után legtöbb 
munkát kíván, és sietve mert mától (14 Jan) Pálig 11 nap 
időköz marad, s ez csaknem mind az Iskoláé. 

Ezeket, bár milly szint vessenek rám, el kelle mondanom, 
mert igen érezem, munkámnak, cselekedetemnek vajmi 
nagy szüksége a bocsánat. 

Nagynak és végtelen tökélynek magvai szunnyadk lelké-
ben az embernek, mellyeket istenkéz adván belénk, azoknak 
elébb vagy utóbb fel kell virágozniok. De az ember hiúsá-

11 It 85/2 
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gaiban azt véli, hogy ezeknek munka és szorgalom nélkül 
is ki szükség fejleniek, idegen s külsegéd nélkül is magasra 
lehet emelkedniek : holott szintúgy ápolatot kívánnak, mint a 
plántaszál, melly gond s kertészkéz nélkül nem csak nem 
tökéletesül, sőt azon csirák, mellyekből magasabb életnek, 
virágzatnak kell vala támadni, romlásnak csiráivá változnak 
által. Elmondván: hogy a lélekországnak minden magva 
geneticai, és ezen magnak minden óldalu és nemű kifejlése 
a sorstól, időtől környülménytől függ, a mint itt vagy amott 
adatik élnünk, illy vagy más nemű művelési segédeszközöket 
lehet és szabad használnunk; elmondván: hogy magában 
(:hatás nélkül) s magának (:magáért:) embernek élni nem 
lehet, még ha akarna is, mert készségei, mellyeket szerze, 
erényei vagy vétkei, mellyeket gyakorol, kisebb vagy nagyobb 
hatásban örömet vagy fájdalmat, épülést vagy romlást adnak 
másoknak; elmondván: hogy ha a boldogság társaságban 
virúlhat fel, annak az elme és szív helyes idomzatú kiműve-
léséből kell felvirúlnia: nyilván kijő, hogy az emberi társa-
súlás v országok eggyik nagy problémája, a lélekben szen-
dergő erőknek mennél több oldalú kifejtése, vagy a nevelés, 
a szónak széles értelmében. A ferdén s félszeg müveit embe-
rek azt látatják, hogy ők szerencsétlen országnak valának 
gyermekei: mert erőt, lelkit és testit mindenik hoz e világra, 
de ezeknek kifejléseiben segédül lenni a társaság dolga. — 
Azonban a társaságnak magasabbak lévén czéljai, a lélek-
fejlés- és fejtés csak eszköz ezen magasb czélok után, és 
továbbá, ezen felébrűlt s kifejtett positiv erők ellenmunkála-
taikban vagy divergentiáikban (:különböző irány:) haszta-
lanúl dolgozván; még fennebb czélú s érdekű problémája a 
társaságnak, a több óldalulag kifejtett erőket egy központba 
vonván, intézni az ohajtott nagy czél felé. Az az, a külön 
erőknek egymásba által kell olvadniok, egymást kölcsönö-
sen kell meghatniok (:penetratio mutua et plena:),12 hogy 
az alkotó erő, az általa megsemmisült heterogén vagy ellen 

12 teljes kölcsönhatás 
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részekből kitisztúlván, gát és küzdés nélkül is dolgozhassék, 
mert öszveolvadás (:concentrao), egyesülés nélkül minden 
munka és ipar sikertelen, s a legiszonyúbb erő is elégtelen 
és czélt n ér. De minden czél eszköz lévén egy nagyobb 
czél felé, s több czélnak kellvén eszközzé válnia míg a leg-
magasbat elérhetni; világos, hogy több formájú s oldalú 
öszveolvadt erőknek, s több czéliránylag alkotott egyesület-
nek kell munkálni minden társaságban az alantabb rendű 
czélok kivivására, hogy általok a legfőbb felé haladhassunk. 
Eggyesűlése az erőknek ama nagy titok, melly múlhatlan 
feltétele minden sikernek, melly az életnek teljesebb életet 
ád; „az eggyesűleti szellem emberek köztt a lehető leg-
nagyobb, de egyszersmind legszelídebb erő és hatalom." 
mond egy nagy fényű magy. író. Sőt, a lélek t intensiva ereje 
annál hatalmasb hatású lévén, mennél inkább egy dolgon 
függ; társaságban nagy hasznúak lehetnek az erők s elmék 
egy óldalu kifejtései is; mert az illy egy óldalulag fejlett 
elmék gyorsan és kevésb botlással elérik az ezen óldalu czélt, 
s így rövidebb idő alatt és több szerencsével haladhatni a 
nagy czélhoz, melly az eszközczélok egy óldaluságaikból 
fogadja a minden óldaluság bélyegét. — És ezen töredék 
gondolatokból és után mondom már azon nagy alapigazsá-
got, hogy erőegység, eggyesűlet nélkül bár melly kis nemű 
czélt sem lehet elérni, és hogy bár melly csekély terjedelmű, 
bár melly egy óldalu egyesületek egészítő részei azon eszkö-
zöknek, mellyek a társaság (:ország, emberiség:) nagy és 
fő czéljához lésznek minket vezérlendők. Innen ismét nyilvá-
nos, hogy a fő czélt tekintve szintolly nemes és szükséges 
a főid- és kézműves, ki physicai életünket tartja fel, mint a 
túdós; ki a lélek és ész tökélyeit fejtegeti, s ez ismét mint a 
tehetősb hazafi, ki annak ideáit létre hozza (:egy iskolai 
egyesület csekélység, műveltségi pályán, de lánczszem ez is, 
bár parányi:); hogy minden hű polgár, kinek nagy lelke 
elfogadni azon örömet, mellyet ád a hon és nemzet életének 
magasabb diszlete, tartozik egy és leghasznosabban csak 
egy czélt választani (:oszlott erőnek nem több, de egy czél 

и* 
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is sok:), melly felé intézze dolgait; és hogy azon iskolákban, 
mellyek sok óldalúak, s egy választott tudománynemhez n 
szoritatának (: mint a túdós társaságok, georgiconok stb:); 
mind az ifjaknak, mind a hazának nagy használatú a többiek 
közül kikapott egy vagy több rokontudományokat bizonyos 
egyesületben nagyobb szorgalommal művelni, mert, ha 
egyébnemű ismereteink felűlegiek maradnának is, ezekben 
bizonyosan több szerencsével leszünk munkálandók, s lész 
egy czél a hazában, mellyet választánk, s egy előleges pályán 
erőt gyűjteni törekvénk kivívhatására. Illy előleges, gyakorlói 
pálya lenne az itt alapítandó kőltő-kritiko-philologiai Eggye-
sűlet (:melly három tudománynem egymástól elválasztha-
tatlan:); mert Anyaiskolánk is azon közönségesebb: (:uni-
versálisabb :) tendentiájú intézeteknek eggyike, mellyek min-
den óldalu művelést akarnak adni az if jaknak; — azonban, 
a felvirágzott ifjak elfáradván a sok tudományok csak n 
puszta elvein s elemjein lengeni, örömmel leszállnak azoknak 
mélyebb, s alaposb visgálatjokra, mellyekhez inkább von-
zatnak. S ez látatja, a nem-költői léleknek is milly alapos 
óhajtása fog teljesülni az Eggyesűlet támadása által. Még 
egy szó. — Megbukván Anyaiskolánk érdemei és díszei 
előtt, n lehet nem vallani meg, hogy itt eddig nem vala azon 
elme-verseny és -súrlódás, melly kivált az ifjaknál minden 
haladásnak, magasabb és gyorsabb, és mélyebb művelésnek 
fő feltétele. Futá mindenik a kitűzött pályát s botlásaiban 
társat nem láta maga körűi, épen úgy, mintha az egész 
Iskolában csak egy ifjú vólna és nem több, mert nem vólt 
semmi forma, mellyben leikök közelebbi érdekletbe jöhetett 
vólna, pedig a fiatal elme olly igen szeret tágan s mennél 
érzékibb, könnyebb tárgyakon függeni. Nem vala lelki 
commercium,13 melly eggyik léleknek hosszú munkával fejtett 
magvait szóváltás között észrevehetlenűl adja által a másik 
rokonléleknek, és sok éjszakai olvasás és szorgalommal kelle 
ennek megismerni azt, mit egy tudományos czélu társalkodás-

12 commercium: adásvétel 
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ban barátjától félperczenet alatt megtanúlhat vala. S innen 
kijő, hogy ha vétve nincs is, de eléggé teljesülve sincs fő-
czélja a közískoláknak, melly: verseny és társalkodás által 
segélné elé a nevendékek müvelésöket, — pedig ez egyedül 
az, mi a közönséges nevelésnek elsőséget ád a házi nevelés 
felett. Miképen az apró mécs fényjeinek egymásba kell 
általolvadniok, s egymásban megtöredezniek, hogy nagy vilá-
gosság támadhasson : ép igy kell az ifjakban az elme és lélek 
sugárainak kölcsönösen által- és visszasugárzani, — külön-
ben hasztalanul áll annyi fő egymáshoz olly közel, másra 
nézve mindenik — véka alá rejtett mécs. — Olly igen hosszú 
szavaimban nem akarván lenni, egyéb jegyzeteim elhallga-
tom, azonban ezekből is kiviláglik, hogy az alapítandó 
Egyesület az eddig mint egy külön vált, s messze távolságban 
állt lelkeket közelebb vonná egymáshoz, és a literatúrának 
haladási sugárait mintegy tűzpontban (:focus:) fogván fel, 
egész erőben közlendené ezt maga körűi, ezt, és a jelenkornak 
sajátságait, emelkedéseit: pedig embernek a korral v idővel 
eggyütt haladni kell ; kiviláglik továbbá, hogy ez, az Iskola 
theoriájinak úgy szólván életet adna és nagyobb világosságot: 
mert gyakorlás emeli nem csak eggyeseknek erejöket, de még 
inkább azokét, kik kölcsönhatásban munkálnak egymásra; 
kijő végre, hogy ez, forrást s hevűlést, fennebb irányzatot 
támasztana az ifjuelmékben : pedig az embernek valami maga-
sabbra kell törekednie, hogy magánál alább ne sülyedjen, ki 
az idővel nem halad, az elmaradtt, mert a műveltség pályáján 
minden megállapodás visszalépés a durvaságba. — 

Mi az Eggyesűlet? 

Én ugy hiszem: bizonyos meghatározott formában, bizo-
nyos czél után eggyített erővel dolgozni. Formának és rendk 
kell tehát lenni, melly formában és rendben folyand a munka; 
— azonban, czélérésre eszközök kívántatván, meg szükség 
választani, mellyek? milly neműek? s milly terjedékűek 
lésznek az eszközök. E szerint 
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A./ Az Eggyesűlet formájáról. 
В./ Az Eggyesűlet tárgyairól (:dolgairól, matériájáról:) 

C./ Az Eggyesűlet Czéljáról. 

A./ Az Eggyesűlet formájáról 
Néhány töredék gondolatim fogom itt hallatni, a nélkül 

hogy azokat szorosabb rendbe vonhatnám, a nélkül hogy a 
tárgyat csak felszinleg is kimeríthetném ; mert az alkotmány 
formáját későbbi környűlmények, felsőbb tekintet stb. 
fogja és foghatja elrendelni. 

lö r A Személyek (:Kik?:) 

Bár mennyi erő eggyesüljön, bár melly könnyű legyen a 
czél, kormány nélkül soha vagy csak igen késő lehet eléreni 
azt. Innen következik, hogy: 

\o r Elölülőnek kell lenni. Ezen hivatalt а T. T. Professor 
Urak eggyikének kellene diszesiteni, miért ? mondanom szük-
ségtelen. Azonban megkívántatnék; hogy 

a./ Lelkében kőltői láng lobogjon, vagy legalább mint 
műértő (:dilettant:) melegebben kedvelje a szépműveket. 
Magasabb székén mint példány üljön ő az ifjak előtt, vagy 
mint szép kőltő, vagy mint müveit ízlésű biráló, vagy mély 
nyelvvizsgáló, s még jobb, ha mind e három nemben ragyogni 
fog. Tüz vezethet csak tüzet, s a hidegvérüség kioltaná az 
ifjú hevüléseit. 

b./ Hogy nyájasan simuljon le a tagokhoz, s fennségéből 
a mennyire lebocsátkozik hozájok, annyira emelje fel őket 
magasabbra magához. Feledje ekkor hogy ő nem ifjú, — 
lélekben a többi testvéreinek lássa magát, tekintetét ne széké-
nek, hanem müveinek óhajtsa köszönni, — csudálatot nyer-
jen munkájiért, szeretetet mint szelid bánásu társ, — hideg 
tisztelet s lelki távolság a romláshoz egy lépés. A sok társ 
között elsőnek nézze s nézettesse magát, melly elsőséget sziv 
vagy elme ada neki, nem állapotja. Az az, szerettessék mint 
ember, csudáltassék mint tudós, s mindenik rokonvonzó-
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dással és baráti bizodalommal álljon mellette, s t b . . . Ezen 
kölcsön bizodalomnak minden Prof. és tanítvány köztt mi 
kellene ugyan lenni, melly a szorgalomnak és lelkiébrűlés-
nek legszebb nemzője, de kivált itt elmúlhatlan (:conditio 
sine qua non):14 a nagy iidvezűlt Kazinczy kézirati naplójá-
ban (1801) igy ir: — „valahol Ifjak vannak, vannak excessu-
sok15 is; a külömbség csak a többen és kevesebben áll. De 
mint lehetne annak elejét venni? (: én itt e kérdést, mint 
czélomra illőbbet teszem: mikép, v mi által emelkedhetnék 
az ifjú leginkább mind erkölcsben, mind észben?:) Az által 
. . . hogy a Profess. ne szégyeljen társalkodni a maga tanítvá-
nyaival. Az n lehet, felelének ( :t. i. két Debreczeni Profess. :) ; 
úgy oda a Prof. tekintete. A Prof. tekintete, felelék, nagyon 
gyenge alapon áll, ha a közelről látás semmivé teheti. De hát 
Pesten, Kassán, Göttingában miért n veszt a Prof. semmit ez 
által ? Nékem soha sem vólt tiszteletre méltóbb s tiszteltebb 
és szerettebb Prof. mint Szent-Györgyi István Patakon; s ő 
semmit sem veszte az által, h velem a Pánczélhegyig kisétált, 
velem tréfáló hangon társalkodott, és egysze r . . . Ő nem 
akart fél Istennek tartattatni." — E kitérés, azonkívül hogy 
szavaimnak több erőt ada reménylem bocsánatot nyer már 
csak azért is, mivel olly nagy emlékű férfiú mondása. — 

Mellyek lésznek az Elölülőnek jussai, kötelességei, milly 
viszonyban lész a tagokhoz stb mind ezek az Egyesület alapí-
tásakor lesznek meghatározandók. 

Hogy az Eggyesület munkái szorúltabb egységet nyerjenek, 
hogy az Emlékkönyvb ( :protocollum ; itt inkább Emlék — 
mint Jegyzőkönyvnek lehet mondani) napról napra gondos 
kéz által jegyeztessenek fel a feljegyzendők, kell lenni 

2ór Egy Titoknoknak. Javallani e hivatalra az Előlülő fog 
3 — 4, a mint több vagy kevesebb azoknak számok, ki méltók 
e nagy terhű és diszű helyre emeltetni. Választást az Egyesű-

14 elengedhetetlen feltétel 
15 kitérések 
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let tész, - érdem és nem személy, nem grádus (2 évü Tog. 
е. V Juratus)16 fog ez ügyben kivált, mint mindenben nézetni. 
Megkívántatik 

a./ Hogy a Magyar nyelv alap rendszabásait tisztán is-
merje, és mind azt, a mi része s veleje a nyelvtermészetnek és 
sajátságainak; s a mi szép és szennytelen írásmódot (sztylt), 
nyelvet ád. 

b./ Elég készületű legyen egyéb tudománynemekben is, 
hogy a méltókat méltólag tehesse fel, s ne pirúljon önmun-
kája előtt. 

c./ Szorgalom ajánlja, és 
d./ Erkölcs és buzgóság az Eggyesűlet szerencsésebb virág-

zata iránt. A ki erővel bír és czéljáért ég, dolgaiban az nem-
szerencsés nem lehet. — 

Minthogy az Emlékkönyv széles tartalmú leend, s mint 
alább röviden meglátjuk, az Eggyesűlet minden nem-csekély 
érdekű dolgait magában foglalandja, leszen még 

3or Két írnok (vagy eggyik al-titoknok lehet:) kik az 
Elölülőnek és Titoknoknak segédül lesznek súlyosabb terhű 
dolgaikban. A választási szempont lehet érdem vagy szépírás, 
a mint meg fog határoztatni. 

Jegyz. Lésznek e több hivatalok? milly neműek? milly 
kötelességűek? mennyi hatásúak? légyenek azok; — az 
Egyesület közelebbi és szorosabb alkatásától függ. — Én itt 
csak azokat említém, mellyeket nélkülözni n lehet. 

4 " A Tagoknak ollyanoknak kell lenniek, kiket tudomány 
és szorgalom v szép ész ragyogtat mások felett. A különbség, 
melly vala és van közöttök, az Eggyesűletben megszűnik, s 
dicsőbb az, kinél magasabb az ész, érdemesb az, kinek szor-
galma nagyobb. Eggyik másikánál nem elsőbb, ha csak lelke, 
iparkodása, forrósága az Eggyesűlet iránt lelkileg elsőbbé 
nem teszi. Testvérei egymásnak és eggyütt pályázók, kiknek 

, 6gradus: iskolai osztály, tog = togatus; egyházi pályára készülő 
akadémista diák, juratus: esküdt diák 
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magános érdekjöket (:privát intéressé:) az Eggyesűletétől 
elválasztani nem lehet, ha mindenik nem haladhat, az egész 
már szenved. - Egy szóval, itt az egyenlőség (:egalité) ide-
ájának a mennyire lehet létesülnie kell ; a hivatal érdemnek 
s iparnak legyen jutalma, adjon diszt, ne elsőséget, mert az 
emberben nagy a hiúság, örömest feljebb emelkedik mások-
nál, hogy csillogjon, uralkodjék, — s az illyen elsőség itt 
veszedelmes versenyre adna alkalmat, mert a becsűletvágyóbb 
ifjakat dolgaikban egyoldalúkká, tetteikben nem-tisztákká, 
irigyekké tenné, s romlás származnék belőle. Egy legyen a 
verseny szép czélja; azon láthatatlan koszorú, melly minden 
nemesebb kebelben virágozik bár titkon is az érdemes 
emléke körül; — embernek illyen koszorú ád elsőséget, nem 
üres tömjénező taps vagy lengeteg fényű hivatal. 

A Tagok választása most 1. elébb illykép történhetnék: 
minden bejelentené magát az illető helyen, a ki az Egyesü-
letbe tagúi be akar vétetni. Ezek közül választanák ki aztán 
a T. T. Prof. Urak azokat, kiket e választásra igyekezetjök, 
ismereteik érdemítnek; mert n kétlem, hogy e tárgy újsága 
többet felgyújtana, mint a mennyit az Egyesület erős alap-
jáúl be lehetne venni. — Későbben, a tagok szavatolásaikkal 
emelhetnének új társat közibök; még pedig, vagy felszólíta-
nák az érdemest, s elfogadnák próbaműv nélkül; vagy próba-
munkát kellene a választandóknak dolgozniok, melly egy 
tag által megbiráltatván, vagy taggá érdemesítené szerzőjét, 
vagy vissza vettetnék. — Mennyin légyenek a tagok? — 
ennek mfejtése az Egyslet közelebbi alkatásától függ, s attól, 
milly virágzásra jut később időkben. Véleményem szerint 
jelenleg a 300 és több ifjakból 32nak elég lenne kiválasztatnia, 
illy számolat után: 8 grádust vévén fel, mindenikből egyre 
másra У (3x 8 = 24:); a Juratusok és Nem-tógások közül 
7- f ' ; mindöszve = 31, harmincz kettedik az Egyesület csillo-
gandó koronája, t. i. az Elölülő. — Idővel többűlhetnek a 
tagoknak számjaik; — a fának gyökere erősödvén, lombjai-
nak és ágainak sokasúlniok kell. 



400 Dokumentum 

U" o r Idő: (:mikor?:) 

Útálat jutalma a fösvény lelkűnek. De van egy dolog, egy 
valami, mellyben fösvénynek lenni érdem, bőkezűnek lenni 
szenny; ez legnagyobb hasznú kincse az embernek, melly 
hátán hordja gazdag kamatjait s mindennek kínálkozik, de 
szélnek jár szárnyain, fut, siet, — s mielőtt felkelne a rest, 
az aluszékony, — elrepült; — és elébe csak annak virúl, ki 
szorgalom között ébren áll. E nagy kincs az Idő. Csak az 
boldog, az nagy, ki gonddal felszámitá ennek minden per-
czeit, s ezeknek mindenikéből számára haszon és gyümölcs 
támadott. — — Az Iskolai kötelességek időnknek nagyobb 
részét elfogják (:3/4:); ha tehát ezen dolgunkat teljesiténk, 
már használat nélkül az idő többje nem szállt el; csak az 
kérdés: a maradott időrészből rövidségéhezkép mint von-
hatunk legtöbb hasznot? — Nem kell mondanom, hogy 
nincs mód, melly e szempontban az Egyesület hasznait meg-
haladná ; annál inkább pg, mivel ez a szépet és hasznot, kényt 
és munkát öszveolvasztván, nem kell az ifjúnak üres vagy 
restitő pihenésekben keresni erőt és újúlást. Figyelvén tehát 
arra, hogy az Iskola dolgait illető óráknak mcsonkúlniok 
nem szabad; az Egyesületi ifjak a Vasárnapok délutánjain 
legalkalmasabban gyűlhetnének egybe; miért ép ekkor? okát 
adnom felesleges, mint szinte anak is: nem ütköznék e öszve 
ez magasabb kötelességeinkel (:délutáni isteni-tisztelet:)? — 
Azoknak neveik, kik ez időbeni megjelenést több izben okta-
lanúl elmulatnák (:ez csak reményem szörnye:), töröltesse-
nek ki kimélet nélkül, hogy mocskaik ne rutitsák el a tisz-
tákat. . . . 

I I I " Hely. (:hol?:) 

Azoknak, kiknek leikökben mélyebb dolgok vágynák táma-
dásban, kiknek elméjök szép tárgyak körül lebeg, nehezen 
esik zaj által felriasztatni elméietjeikből. Ollyan helyzetű 
legyen tehát a hely, mellynek csendjét útszai lárma ne zavarja 
meg: — és elég tágas, elég nagy, hogy ne kelljen egymással 
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szorongniok, s rend legyen itt is, mint mindenhol egyebütt; — 
azonban még mondhatnám, hogy a szük hely a léleknek 
lánczot ád, s egy magas bóltú s öblös teremben sziv és elme 
szabadabban repked, — határ és vég nélkül pg, a határ -
és végtelen természetben; — érzenem lehet ezt inkább mint 
kifejtenem. — Legalkalmasabb gyüléshely lenne az új 
könyvtár terme, — nem annyira a nagy auditorium, — s 
ennél inkább a musikai — vagy curatoriális szoba. Posony-
ban, mint haliám, a könyvtárba jőnek öszve, és nem ok nél-
kül: a mély érzelmű képzelheti, hogy azon Nagy férfiak 
szellemeik müveikben ott lengenek, s ez az ifjúnak lelkesü-
lést ád (:itt, az ó könyvtárba gyűlni nem lehetne, mert felet-
tébb szűk:) stb. 

Függelék. 

Néhány általánosabb dolgokat emiitvén, részintiségekre 
bocsátkozni nem fogok s nem bocsátkozhatám ; még min-
den az időtől, környűlménytől függ, s én elibök nem szök-
hetem: részintiebb elrendelése az Egyesületnek annak mun-
kája leend, kié lész az alapítás, alaprajz készítés. ímhol még 
egy két Jegyzet: 

1. Az Emlékkönyvbe mindennemű munkáknak be kell 
irattatniok, még pg, minden verseket mellyek egy sűrű ívet 
nem haladnak, szerzőjik tartoznak beirni (:hogy kevesüljön 
az írnokok dolga:), — nem a nagyobb terjedékűeket, nem 
a bírálatokat és nyelvbeli értekezéseket stb. Emlékkönyvnek 
azért nevezém: mivel virágok lesznek bele rajzolandók 
(:versek), s ezen virágfátyolon itt ott fogk általsugárzani a 
bírálatnak s nyelvtudománynak setétebb levelei. 

2. Miből fog állni, honnan fog jőni az Egyesület pénz-
alapja? Kell e ez és mi szükségekre? — Kell e külön könyv-
tár? (nem igen:). Bírjon e a tag elsőséggel a magyar köny-
vekre nézve, a nem-tagok felett? (ne, — ez monopolium 
lenne, pedig a magy. literatúrák terjedékenységre van szük-
sége:), ezen és még több kérdések lésznek elhatározandók. 
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3. Neve ezen társaságnak lehet: Kőltői-Egyesűlet, - I f j ú -
Egyesület, Odeum17 stb — — — — — Azonban nevének 
szépséget és diszt az egyesület adjon, — névtől hirt várni 
hagymáz remény. — 

Nagy gondal kell pedig formát adni az Egyesületnek, mert 
forma és materia egymásra a legszorosabb viszonyban hat. 
Nézzünk ált a történetek évrajzain, és látni fogjuk, egyenlő 
elme és lélek munkálatoknak, hasonló forrású érzelmeknek 
és műveknek, különböző formákban melly különböző hatá-
saik, következményeik valának. — 

В./ Az Egyesület tárgyairól (:dolg. mater.ról:) 

Tárgyai lésznek: Ier A Költés. IIo r A Kritika. IIIo r A Nyelv. 
(:1. ez első és legfőbb:) (:2mert nélküle még a lángész is túl-
ságokban jár:) ( : r a a mennyiben költői művnek szép nyelv 
nélkül diszleni n lt ; — itt azért utolsó, mivel a nyelvbuvárság 
ifjakénál nagyobb erőt, ismeretet kiván, — mivel ifjúnak 
sovány élemény, — s illy kicsiny Egyesületnél magasabb, 
nehezebb tudomány, kivált nyelvünk jelen állapotjában :) 

Iör A Költés. 

Midőn az embernek minden nyomán bánat és baj támad, 
midőn még az ész és elme is különbnemű aggodalmat nemz, 
— enyhül és vigasztalásul e terhes pályán az ég a költés virá-
gát ajándékozá, mellynek azonban a szivből kell melegséget 
nyernie. Kinek e földön öröm nem terem, s terheiből lanka-
dásba száll — merengjen által azon világba mellyet képzelme 
alkotott, vagy azokba, mellyekbe más szép lelkűek képezé-
nek, és feledni fogja 1.alább részint, legalább néhány pilla-
natig az élet sullyait. Az embernek három élet adaték: földi 

17 Odeum : éneklő hely 
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és mennyei és közép vagy kőltöi élet (: — + ± :), mellyben 
ólvad öszve az égi boldogság a főid bajaival. — Azonban 
még realisabb hasznú a költés, melly mint egy Proteusz csil-
log a népek között, és változékony alakjában, miként a 
nyelv, erkölcs, szokás, éghajlat stb. különbözik. Az igazi 
költés tükre a természetnek és erkölcsnek, ez a humanitász 
legkellemesebb leplében, ez az élet philosophiája. — Minden 
időben és nyelvben a Poézis foglalatja vólt azon hibáknak és 
tökélyeknek, mellyek azon kornak és azon nyelvnek v nem-
zetnek sajátjai valának; ez látatja gondolkozásmódjokat, s 
itt látni, ez vagy amaz nép ez vagy amaz időben hová mi 
czélra törekvék. Az illy gyakran hijános képeket öszvehason-
litani hasznos gyönyörűség. Mélyebben megismerjük itt a 
különböző kornak különböző népeit, mintha a történetben 
puszta harczait bámúljuk; ez csak vadságot, vért, stb látat 
velünk; az tudatja, mellyik mint gondolkozék, mit óhajta; 
mellyek valának szokásai, mikor és mi által haladt, — egy 
szóval a költői munkák segédet nyújtanak a népek lélek, 
charakter ismeretökre. A Nemzeti charakter magát legszaba-
dabban a kőltői művekben mutatja. — Vólt egy idő, midőn 
a Poézis minden tudományt magában horda; zengé az Iste-
neket templomaikban, — örömeiben az embernek mulat-
ságúl szolgált, — életbölcsességet tanita; a történeteket 
éneklé, — az eget vizsgálá stb — de elmúlt azon idő, — elmúlt 
a görög nép, melly a legsoványabb dolgokat is kőltőiszinben, 
szép formában adá elő. Kidolgoztatván később a külön 
tudománynemek, veszte ugyan a költés terjedtségéből, de 
hasznaiban most is végtelen. Olvassuk a jelesebbek müveit, 
és a sok szép között elhintett erkölcsi vonások lelkesülést 
és emelkedést adnak lelkünknek; az ember örömmel túl 
forditja a morális lapot, ha kellemmel n párosúl, s a keserű 
orvosságot mézes szélű csészéből inkább megissza. S csudálni 
kell mi mesterileg öszve tudják némellyek olvasztani az erköl-
csit a kőltői világgal (rczukros pirula:). — A költés az, 
melly varázs szálakon vezérli az ifjakat a mélyebb tudomá-
nyokba, s észrevétlenül megkönnyíti fáradságaikat. Innen 
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kijő az is, miért választassék ez fő czéljáúl az Egyesületnek, 
s miért nem más tudomány. Az if júkor tavaszkor, szebb szín-
ben virul itt minden, s a fiatal láng még több szépséget köl-
csönöz. A legszebb legtisztább költés, Görög orsz. poezise, 
e főid ifjúkorában származék, midőn még minden nép, min-
den nyelv alig bimbózott, s a tudomány és mesterségek nemei 
ki n fejtve még szerencsés vegyületbe fekvének — — — — — 
Midőn a tél (:vén kor:) eljő, ének nem zeng, — s hogy a mos-
tani költők a görögöknél kevésbé szerencsések, oka többek 
köztt a szélesebb tudományosság. If jút illett tehát a költés 
1.inkább, kiben még nagyobb a láng mint eszmélet, s a tudo-
mányok tisztára egészen nem fejlének, — kik lelkében sejtés 
és remény uralkodik. Ha nézzük, hogy az ifjúi természetnek 
szabadság tulajdona, igy is l.inkább ezen kort illeti a poézis, 
mellynek országa végtelen, s nincs ész melly határaihoz eljut-
hasson. „Phantázia az emberi léleknek legkevésbé vizsgált és 
legkevésbé vizsgálható ereje, melly nem csak alapja (Grund-
lage:) és kapcsa minden finomabb lelkierőknek, han azon 
pont is, mellyben szellem és test egyesül, s mintegy virága 
az érzéki organisationak alkotva további használatúi a gon-
dolkodó tehetségnek. — Ezen virágot fognánk mi tehát 
ápolni, ezen kőltői világot fognánk mismerni, hogy szökés 
(saltus) nélkül által menvén e pályán is, több szépérzettel 
(:Kunst=Geschmack:), szabadabb lélekkel de mindég hu-
mánusan emelkedhessünk a felsőbb tudományokra, az élet-
be. -

Ki miben, miként, mikor dolgozzék, n fog mhatároztatni. 
A gyűlésekben minden elfogja munkáját mondani, s vagy 
általa, V az írnokok aal az Emlékkönyvbe be fog Írattatni. 
Lehetnek versek, lehetnek kötetlen beszédek: mesék, pász-
tori darabok v idyllek, románzok, balladák, ódák, szonettek, 
madrigalok, canzonék, epigrammák, dalok, levelek, novellák, 
regék, heroidák, elégiák, hős költemények, paródiák, dydak-
ticumok, triolettek stb mindennemű és tárgyú költemények. 
— A kikk tetszend fordíthatják a külföldi költőknek szebb 
munkáikat is. Fordigatás által nyer a nyelv l.több hajlékony-
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ságot, az izlés l.nagyobb tisztaságot. — A rend itt is az alapí-
táskor lész mhatározandó. 

Szent dolog a költés és az erkőlcsk, tisztaságnak társa ; hol 
az erkölcs elfajult, ott kihal a tiszta poesis lángja, — mocsár 
posványaiban büdös plánta nevekedik. Láthatjuk a népek 
történetében, a költés milly fontosságú tárgy, a phantázia 
organja által melly erősen, melly tisztán és természetileg 
munkálkodék a gondviselés az emberekbe. 

IIor A Kritika 

Ha a költés virága az emberi szellemnek (:Geist:), az emberi 
erkölcsnek, ha ez legtisztább szava az ember szivének, és 
minden vágyainak : boldog az, kiben ez felvirúl. Nagy telje-
ségére (:Fülle:) mutat az a belső életnek, midőn valaki érzel-
mét és lángjait, óhajtásait olly világosan, teljesen adja elő, 
hogy az olvasó a költővel eggyütt szenved, együtt örül, a kői-
tőben él és érez, vele retteg és lelkesül, — s bámúl, a későkor 
hallani véli szavát a költőnek, — ki már rég kihalt. Illyen 
élete a lángésznek van. De épen a legnagyobb lánguak 
l.könnyebben szállnak túlságokba, s nem tartják a határt hol 
van az igaz, jó és szép, három alapja a poezisnek. Nem min-
den pillanatban Genie a genie (rquandoq et bonus dormitat 
Homerus:).18 Ideái nem mindenkor világosak, részei n 
mindenkor állanak harmóniában, nyelve n mindenkor sze-
rencsés, nem minden gondolatjain ömlik el kellem, morális v 
physicai rútságokba vág, — az az a genienek sem minden 
műve szép. ízlésnek kell tehát művéhez még járúlni, melly 
a szépnek tiszta ismeretében áll. Ezen ismeret, a szép felett 
mondandó kifejlett s világos ítélet az aesthetikai kritika vagy 
művelt izlés. Ezen kritika tartja zabián az észt, h ne csapong-
jon, h üres czélok után ne dolgozzék, honnan bánattal kellene 

18 olykor a jó Homérosz is szundikál 
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majd visszatérnie. A genie gyakran egy drágakő, mellyet 
kemény kő borítékból kell kivésni, s mellynek művészkéz 
által kell kipalléroztatnia. Európának hajnalát az aesthetikai 
kritika, a régiek életrehozása deríté fel, s hány író van, ki 
kritika és Studium által nyeré érdemét és a csillogást? — stb. 
stb. Ez Egyesületbe be lehetne és be kellene hozni a kritikát, 
mert tagjai a felnőtt ifjakból fognak választatni, mert a láng-
nak támadásában kell irányt szabni. Erre nézve illy rend 
lehetne : 

1. Minden felolvasott munka egy arra választott, v ajánlko-
zott tagk általadatnék, hogy bírálja meg azt írásban; azon 
munkákat lenne pg czélos illy bírálatok alá vetni, mellyek 
vagy magokban érdemlik a bírálatot, vagy sok hasznos jegy-
zetekk elmondására adnak alkalmat. 

2. A kinek tetszenék, megbírálhatna más könyvekben 
kijött szép versben v nemversben irott müveket, vagy 

3. A kinyomtatott bírálatok némelly nagyobb érdekű fonák 
állításaikat megczáfolhatná, v szebb helyeit világosithatná, 
résszerint v egészen. 

4. Aesthetikai értekezéseket készíthetne, alkalmazva vagy 
a nélkül. 

5. Fordíthatna ollyan szépművészeti iratokat, mellyek bár 
mineműkép érdeklik az Egyesületet, stb. 

6. Versformában is lhtne elmondani kritikai észrevételün-
ket. Ez rég szokásban vólt (:mint Mártialisnál:) és van ma 
is minden műveltebb népeknél (csh gunyversé, tövissé szokik 
változni). Igen szép metsző elmésséget (:kőltői) Ítélettel 
(kritikai) öszveolvasztani; — ez a kritikai és kőltői világk 
közszülöttje. Kritikai pálya-ágakk neveztethetk. 

Az előlülő azonban szóval is figyeltethetne a felolvasott 
munkának szépségeire vagy hiányaira, mert az illy figyelteté-
sek a legelevenebb hatásúak, legmélyebb foganatuak szok-
tak lenni. Főczélja a bírálatoknak a szép helyek kijegyzése 
lenne, — mert a hijány rút, többnyire szembetűnik, de a szép 
mismerésében az emberek majd mindég különbözően Ítél-
nek, talán mivel „gegen jenes rüstet sich die allgemeine 
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Natur; für diese wird erst eine besondere ähnliche Seele 
erschaffen".19 

Nincs semmi oily gyenge szövetű lény (:Wesen), mint a 
szépizlés ; egy menyei gráczia ez, melly a földön itt ott látatja 
magát, s ha egyszer eltávozék, vissza soha se v cs késő jön. — 
Ezért szükség a kritika, melly ha ezt n teremti is, minden 
bizonnyal ápolja és emeli; ez a mágnestő a szépművészet 
tengerén, ez a vezércsillag, s haki rá figyel, sok időt, sok erőt 
megkímél. — „A kritika száradt kóró . . . mellyen mint gyá-
molfán virúl fel a költés örök diszletű koszorúja" mond Jean 
Paul. -

IIIor A Nyelv 

Akará az Istenség, ne hiában adott légyen lelket az ember-
nek, ne sülyedjen munkátlanságba értelme, s tudathassa tár-
saival mit érez, mit gondol: — és nyelvet adott neki, s ajkunk-
nak egy hangja képe az egész világnak, typusza gondolatink-
nak s érzelmeinknek a más ember lelkében. Ember emberré 
nyelv által lett, midőn a ragadozó indulatok árját, mellyek 
ismeretlen zavarban tolongának, mállitá, s mindenikét szó-
val mjegyzé, hogy ráismerjen. A Nyelv köti öszve az ember 
gondolkodó lelkét, ezét, ki ezrekkel élt elébb, azéval, ki ezrek 
után fog támadni és gondolkodni stb — — — egy szóval 
nyelv az értelem azon formája, melly formában munkálkodik 
és örökül (:tovább plántálódik :) ez minden időkön keresz-
tül. — Nyelv és műveltség (:cultura) válhatlan társak, hol 
tiszta, tág, bő a nyelv, ott magas, sokoldalú, s közönséges 
a műveltség is, és viszont; — Hol nő, halad az: nő és halad 
a nép értelme, szabadsága, erkölcse is. A nyelv mindég fen-
nebb tökélyre fejlik, és vele a nemzet élete; ha ezt kitörli az 
idő és sors, megáll a nyelv haladásában, s vagy örökkig így 
marad, vagy el kell enyésznie. Hol áll a nyelv, ott a nemzet, 
midőn szenved az, szenved a nemzet is, egyik másika nélkül 

19 azzal szemben védekezik az általános természet, ennek a szá-
mára egy különleges hasonló lélek teremtetik 

12 it 85/2 
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nem virágozhatik, a nyelv olly plánta, melly a nép szívéből 
virul fel, s kölcsönös sérelem nélkül bántani egyikét sem 
lehet. E szerint látni, hogy a ki honi nyelvét ápolja, az a nem-
zeti élet mellett áll őrt. — Hazánk félszázad előtt sirja szélén 
vólt, — romlást jósiának a külföld túdósai, de a nép alvá 
mély álmait; nyelvét támadák meg, erre már eszmélt, — 
elakarák rablani, itt már felébredt, mert szivét bánták, — 
felriadt ekkor, nagy kincsét a nyelvet keblébe fogadá, 
ápolá ; — s ez vala a feltámadás napja, innen származék az 
új é l e t . . . A nyelv adott nekünk életet, s azóta és addig élünk, 
mióta és meddig az él. — Mint minden nép ébredését, úgy 
a Magyarét is nyelv körüli zaj és szorgalom jegyzé meg. Révai 
a régiebb emlékekből tisztább (:bár n tökéletes) nyelvrend-
szert alkotott, s Kazinczy kivált, és még mások olly szép, 
tiszta, hajlékony zengésű nyelven szólának, melly magában 
hordá egy későbbi tökéletnek minden magvait. Nem vala 
nyelvünk, s költőink sem valának méltók díszleni a külföld 
előtt, azonban emelkedésének már hajnalát is Kisfaludy 
ragyogtatá, és Kölcsey és Bersenyi (:még elébb Dayka, 
Csokonai:) s illy hajnal után szép napot lt és kell reményle-
nünk. . . . Ez látatja, hogy szép nyelv nélkül nagy kőltő 
( : vagy túdós) nem támadhat, s az, ki szerencsésebb hazában 
örök diszű koszorút nyert vólna, itt egy tapsra érdemet n 
tehet, melly méltó legyen az utókorhoz általhangzani. Nép-
nek arról ideája nincs, mihez nincs szava : a legtisztább 1.ele-
venebb nézet (:intuitus, Anschauung:) setét érzemény, mig 
a lélek azt szójeggyel nem adja által az emlékezetnek, az 
elmének. A szük nyelv rablánczra fűzi a lelket, az ember 
annyit tud, a mennyit elmondhat —, s beszélt nyelv nélkül 
becstelen még az értelem is (:példák a siket-némák:). Mit 
használ a költőnek gazdag lelke, mit a láng, mély és tiszta, 
magas és könnyű érzemény, mit minden édes óhajtás és vágy, 
s szivében egy meny — ha nyelve nem tiszta, nem tág, n 
hajlékony; müveinek kellemet, teljesebb éltet és erőt n fog 
adhatni. Mit teremthet a művész, ha eszköze müvéhez 
nincs ? — Azonban a poézis nem merő rajz- vagy szobrász-
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mesterség; beszéd az bizonyos czél után. Lelket és szívet kell 
ennek hatni, s tárgyát az ember szellemi, erkölcsi tehetségébe 
nyomni be. A beszéd valami végtelent foglal magában, a köl-
tés felséges ideáknak harmóniája, — és igy, ha ezen felséges 
hármóniát érzeni és érteni akarjuk, tökéletes beszédű (:nyel-
vű :) legyen a kőltő, mellyben az végtelenül hangozzék felénk. 
— S itt, az Egyesület tagjainak, azonkívül h szépet cs szép 
nyelvben lehet zengeni, azért is kell a nyelv sajátságait mis-
merni, mivel magyarul n kellemmel de jól irni is érdem, — s 
mivel az írásmód még sok részben ingatag. Mellyért is 

1. Nyelvére nézve minden munka szoros bírálat alá vonat-
nék, s mindennemű etymol. ortograph. stb hibái kijegyez-
tetnének. 

2. Minden tag tartoznék beadni azon tájszavakat, mellye-
ket hazájában v máshelyütt halla. — Egyes helyeken sok 
nyelvbeli kincs van m ismeretlen, — a szántóvető ajkában 
sok szép szó forog, — s illy tájszavak által a nyelv bővülést 
nyer. 

3. A nyelvtárgyú értekezések v kivonatok örömmel vétet-
nének. 

4. Minth a szép és tiszta nyelvnek grammaticai rendszeren 
kell alapúlni, s csak ebből lehet származnia, előleges ismere-
tül azon tagokk, kik még nyelvünk sajátságaival, törvényeivel 
nem ismerkedének m, az Előlülő által (:vagy gyakorlás 
végett segédül vehetne néhány ifjakat:) egy rövid nyelv-
grammatikának kellene készülni, melly 1.inkább csak a nehe-
zebb, különösebb kevésbé ismeretes tárgyakat világosítaná 
meg; mint például: a magánhangzók törvényét (:az ortho-
epiában:), az ortographia rendszabásait, a névmásokat; 
azon igeformát, mellyet Révai így nevez: forma indetermi-
nata radice aucta,20 a szó-származtatást stb stb. Vagy pedig 
az ujabban kijött grammaticai munkák eggyikét kézikönyvül 
lehetne választani, ha arra méltónak találtatnék. Révai mély 
fejtegetéseinek lelkén áltpillanthatni l.kívánatosb, leg na-

20 meghatározatlan forma a tő megnövelésével 
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gyobb használatú munka lenne ugyan; de ez ifjúnak igen 
sovány, igen hosszú tárgy, és sok időt, fiatalénál több figyel-
met kiván. Azonban grammatica szép nyelvet még n ád, mert 
ennek a tisztúltabb irók hosszú studiumából s a szépnek, 
egyszerűnek bizonyos érzetéből kell és lehet származni. A ko-
mor nyelvtúdós kitűzi a puszta határfát, s a müveit izlésű 
kőltő (iró) mosolyogva ékiti fel azt a lélek édes koszorújival, 
de gyakran túlhág, s a grammaticus bámultában feledi a tila-
lomtörést és elnémúl. — 

A nyelv élete a nemzet élete; azon nap, mellynek meleg 
sugáraiban fejlenek ki az erkölcsnek és nemzetiségnek leg-
szebb virágai. A melly népnek nyelve szunnyadoz, ébren az 
nem lehet; kinek (:ifjunak v férfinak) nyelve szük, annak 
lelke rab, az inkább sejt mint érez, inkább csak képzel mint 
ért. — S mi nem ápolnánk e nyelvünket, kiknek feltámadást 
adott és új életet, kiknek nemzetiségünket annyi százakon 
keresztül csonkulás nélkül megőrizé? Szent legyen előttünk 
a nyelv ügye, nem mint a műveltség egyedüli eszköze, nem 
mint szívnek és észnek égieredetű typuszai han mint szabad-
ságunkk és nemzeti életünknek védgéniusza . . . A nyelv az 
emberiségnek mindenható szelleme (:Geist:), legbizonyo-
sabb mérlege a tudományosságnak. „Sprach-Studium; sehr 
wichtig für die Gelehrsamkeit ! je nachdem es vernachlässigt, 
oder mit Ernst getrieben wurde; so siegte entweder die Bar-
barey, oder sie wurde besiegt" — mond Boúginé.21 — 

Az ifjúi szorgalomnak erős ingert adna, ha vagy az Egyesü-
let, vagy külön egyes tagjai bizonyos tárgyról irandó költői, 
kritikai, nyelvbeli pályamunkákra (:Preisschrift:) jutalmat 
tennék fel. Nem kellene azoknak nagy értékííeknek lenni, 
egy koszorú, békeág szintolly kedves bér a költőnek, mint 
egy arany korona. A jutalom itt csak külsöjegye, képe vólna 
az érdem elismerésének, a közfigyelemnek. 

21 A nyelv tanulmányozása; nagyon fontos a tudományosság szem-
pontjából attól függően, hogy ezt elhanyagolták vagy komolyan 
űzték; a barbárság győzött, vagy azt győzték le. 
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С./ Az Egyesület czéljáról 

Elmondott töredék gondolatimból, némineműkép kiviláglék 
a czél, melly felé kell dolgozni az Egyesületnek. Érzem azon-
ban, hogy e tárgy felettem van ; érzem kihez intézem szavaim, 
s hogy már eddig is bővebb valék mint kelle; röviden tehát 
csak azt mondom: a kölcsönös hatásnak könnyítése és 
nagyítása czélja minden egyesületnek; az elmei forrás s ver-
seny szükséges az ember lelkének, mint a viznek mozgás és 
hab, hogy meg ne romoljék. Itt (:Patakon:) az ifjak lelkileg 
nagy távolaiban vannak egymástól, — közelebbi érdekletbe 
kell vonni; mozgásba szükség hozni, hogy haladjanak 
miként korunk halad; fel kell ébreszteni, hogy lássák mint 
forr és emelkedik a haza, mint lép magasabb virágzatra, 
hogy szorgalomra lelkesüljenek a nemzet nagy példája után 
— és ez lész czélja s hatása az Egyesületnek átaljában minden 
ifjakra. Közelebbi czélja és munkája pg, a választandó tagok 
kőltői művöknek szebb ízlést, ítéletöknek több erőt és alapot, 
nyelvökk emelkedést és jobb irányt és édesebb zengést adni 
— egy szóval több tudományt, több műveltséget. S nem ok 
nélkül függeszténk főczélúl a kőltői koszorút; mert mint 
egész népeknek emelkedési szaka a poézis sugáraiban virad 
fel; hasonlóan a költési láng oszlása, szelidűlése után lép 
az ifjú is a mélyebb tudományok felé, mellyek már nyugal-
mat és figyelmet kívánnak. Szerencsés azon fiatal elme, melly-
ben könnyű ápolattal felnő ezen édes virág; majd múlik a 
tavasz, elhull a virág s belőle a nyár és ősz gyömőlcset érle-
lend. — A melly fa n virágozik, az gyümölcsöt sem fog te-
remni. 

Hasznait és következményeit már feljebb itt ott gyengén 
érintém, s bővebben fejtegetni nem szándékozom, mert azok, 
kik által ezen irat szerencsés lész olvastatni, nálamnál vilá-
gosban értik és érzik, — mert az ok és környülmények, idő 
és hely homályos szövéseiből vajmi nehéz belátni a jövendő-
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ség távolába. — Engel (: az aesthetik :)22 és a történeti fejlések 
mmutaták, milly szép hatású a költés az erkölcsi életbe ; Her-
der pg bebizonyitá, hogy ez a humanitászk legszebb virága. 
Az emberiség szüntelen haladásban és iparkodásban van a 
végtelen tökélet felé. S mi nem vagyunk e szemei a szakadat-
lanul terjedő nagy láncznak? nem kell é dolgoznunk azon 
nagy épületen, melly legnagyobb, legegyszerűbb, mellyen 
minden század, minden nép kezének kell munkálni? — Min-
den ember legjavát, erejének haszonvételét, lelkének műveit 
az emberiségnek örökül itt hagyja, és ezen örökségnek az 
idővel eggyütt nagyúlni, tökéletesűlni kell ; — igy az egyesek 
erejök öszveségéből fog majd egykoron támadni az ohajtott 
tökélet, fog fel virágzani a humanitász, melly új meg új for-
mákban vonúla eddig is által minden időknek és népeknek 
életén. -

Toldalék 

Méltóztaték azon jegyzést tenni, hogy emlékesztére már két 
társaság álla fel, és mindenkor siker nélkül, s mi az, a mi 
állandóságot és erőt adhatna? - Én azt mondom: a közös 
érdek (interesse) azon egyetlen titok, melly mindent eggyesit 
és öszveköt; s innen látni, melly gonddal és vigyázattal kell a 
formát önteni, mellyben és melly között kelljen munkálni. 
Második garantiája az Egyesület életének a tárgy, melly 
körűi fogunk dolgozni, s a költés. Az ifjúkor tűznek és láng-
nak kora, határtalan óhajtásaiban és reményeiben, végtele-
nek lobbanásai, és örök sejtésben, repdezésben él. Az ifjú 
mindent kőltői szinben néz és lát, — ezért van, h nincs fiatal 
ki a költésre vagy kőltői művekhez inkább vagy kevésbé 

22 Engel, Johann Jakob (1741—1802) német író, esztéta A költői 
műfajok elméletének alapjai c. munkájában a felvilágosodás esztétikai 
nézeteit foglalja egybe, s kimutatja a költészet és a társadalmi élet 
összefüggéseit. Rá és Herder, Johann Gottfried (1744— 1803) Kritikai 
gyűjtemény с. művére hivatkozva bizonyítja Szemere, hogy a költé-
szet erő és szépség, s így méltó az ifjúság megkülönböztetett figyel-
mére. 
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szenvedélyesen ne vonzatnék, s a kit az édes feledésbe nem 
ringatna. Saját világába tétetnék tehát itt mindenik, — s ki 
hagyná el azon helyet, hazát, hol szebb örömeit felleié! 

De én ugy hiszem, legtöbb életet és erőt az idő szel-
leme v a nemzeti felébrűlt lelkesedés adand. Minden intézet 
csak úgy és annyiban áll meg a hogy és mennyiben az idő 
szelleme lételébe szövé magát, az az, ha azon kornak nézetei-
vel, erkölcseivel, tendentiájával, fejlett erejivel hármóniában 
van, vagy inkább ezekből származék és támadott. Mert n 
egyéb a kor szelleme, mint öszvesége (:summája) azon gondo-
latoknak, érzelmekk, ébredésre és életre kőit erőknek, ideák-
nak, mellyek ez vagy amaz időszakban minden lélekben kizá-
rólag uralkodnak. A ki elég nagy korán túl nézni, elég nagy 
olly müvbe kezdeni, mellyk egy később időben lehet léte-
sülnie, — Az, vagy műve bizonyosan mbukkik. Mátyásnak 
a századján túl emelkedettnek szörnyűek (:ha szabad igy 
szólani) valának túdományos plánjai, — de ő kidőlvén, ezek-
nek is dőlniek kellett, mert nem alapult azon kornak szelle-
mén, nem érté a nép többje a nagy czélt, csak ő, és még né-
hány kevesek. — Egy remete ábrándozásaival két világrészt 
bőszite fel régenten ; — ismeré ő szazadját, — ma kikaczag-
nák. — Világos innen, h mindent az időszellemhez kell alkal-
mazni, s ha ez más irányt vész, szerinte változni kell az ember 
munkáinak is formáiban; a mi a múltban épült, idők után 
ledől, romlás romlást ér, hogy az omladványokon (:az idő-
szellem ezen látható sírjain) tökéletesbek épüljenek, a mint 
tökéletesül és változik a korszellem. — Minden nemzetnek 
van egy időszaka, mellyben minden hazafi hős, minden jó 
pártra talál, minden magv szelíden ápoltatik virúlatra. Fel-
viradt már nekünk is ez óhajtott idő, forr és tisztúl a nép, 
dolog és szorgalom, emelkedés és ipar mindenütt, s több a 
nemzethez méltó és nagy plánok villognak által a gondolko-
dók lelkein ; — egy szóval most van a tavaszkor, minden jó 
könnyen mfoganszik, s léteire kelnek a múltidőnek minden 
óhajtásai. Egy Casino ötvent támaszt, egy szép, nagy tett 
száz hasonlót teremt; mindenhol más m más-czélú társasá-
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gok származnak, — s csak nem számnélküliek az olvasó 
egyesületek megyei, iskolai (:Posony, Soprony, N.Szombat, 
Selmecz stb és több szinte illy formájú német-tót társaságok :). 
S n lehetne itt nekünk hasonló virágzatra jutni? s azon idő-
szellem, melly őket ennyire ápolá, romlást hozna e reánk? — 
Az elől emiitett két társaságot talán nagyobbára az idő osz-
latá szélt, azon hidegség mellynek fagyát a hazában most 
hév és melegség önté el; mindennek van ideje, a ki tél haván 
szórja el magvait, bár szépek és jók valának azon aratni az 
n fog. Vagy higyjük, h azon társaságok tagjai őszkor élének, 
és csak most jött el a tavasz, mellyben az általok elültetett 
csemetéknek ki kell zőldűlniek. Egy időben vetni s aratni 
n lehet; dolgozniok s magvakat kelle hintenök elébb Gr. 
Széchenyi Ferencznek, Gr. Teleki Lászlónak stb, hogy fel-
virágozzék utóbb a Magy. akadémia, melly reménye korunkk, 
és annak melly eljövendő. 

Végszó 

Érzem, ennyi és illy beszéd után illik elnémúlnom. Próba-
rajzot akarék adni, de gondolatim széljel távozának a czél-
tól, setét, bő maradtam. Sokat elmondtam, mi ide n tartozék, 
elhagyám azokat, mellyeket el kell vala mondanom; de sem 
időm, sem készületem n vólt elég, cs láng, léteit kérni a 
széndékk. Mindent adék, csak próbarajzot nem; meglehet, 
inkább érzem mint értem. Sokat merék, de ezt а Тек. 
VCurátor Úr felszólításából cselekvém, különben illy merész, 
vakmerő soha n leszek, s lennem most is sok küzdésbe került, 
s ha magam bocsánatot nem nyerek, nyer és ád a czél, — s 
ez nekem elég. Jutalmam nagy, ha siker és következés nélkül 
n dolgozám; elég, ha ezzel a T. VC. Úr akaratját teljesíthe-
tém, mellyet hihetnem olly igen édes öröm. 

1832. 24 Jan. 3 fer. 9re estve.23  

S. Patakon. 
CSORBA SÁNDOR 

23 fer. = fertály: negyed; háromnegyed kilenc este 


