
Hunfalvy Pál ételéből 
(Születésének 150. évfordulójára) 

1. Hunfalvy Pál tudományos pályafutásának egyes állomásait elég jól 
ismerjük. De kevés az, amit Hunfalvyról, az emberről tudunk. 

Három szűkös forrás áll rendelkezésünkre. Közülük kettőt a Hunfal vy 
félszázados akadémiai tagságának emlékére 1891-ben kiadott Hunfalvy-Album 
tár elénk. FRAKNÓI VILMOS a szerzője a „Hunfalvy Pál életéből. A pálya kez
dete" (I—XV) című tanulmánynak. Megtudjuk belőle, hogy Hunfalvy ugyan
akkor, amikor megválasztották a késmárki főiskola igazgatójává — az 1846— 
47. tanévben —, feleségül vette Rock István tekintélyes pesti iparos leányát, 
akit még nevelő korában ismert meg. Noha országgyűlési képviselő volt, a 
szabadságharc összeomlása után nem gondolt külföldre való menekülésre, 
hanem Békéscsabára, neje rokonaihoz vonult. A tétlen élet unalmát-azonban 
nem viselhette el, ezért kevés, idő múlva Pestre ment, kitéve magát az üldözés 
veszélyének. Ezt szerencsésen elkerülte (XII). Hunfalvy közlésére hivatkozva 
pedig azt mondja FKAKNÓI, hogy a függetlenségi harc tragikus kimenetele u tán 
mint bujdosó feledést és szórakozást új foglalkozásban keresvén, Toldy Ferenc
től finn grammatikát kért és kapott (XIV). 

SIMONYI ZsiGMONDtól (XVII— XX) származik a másik értekezés: „Hun
falvy Pál mint nyelvész". Ebben SIMONYI (XVII) részben megismétli azt, amit 
FRAKNÓI a bujdosásról elmondott. Tárgyunkhoz tartozó új adatokat egye
bekben sem kapunk tőle. 

A harmadik értekezés, „Hunfalvy Pál emlékezete" (MNy. VI, 1 — 12), 
szerzője SZILY KÁLMÁN. Hunfalvy születésének századik évfordulója alkal
mából olvasta föl a szerző a Magyar Nyelvtudományi Társaság közgyűlésén. 
SZILY (4) is elmondja: Hunfalvy, mint bujdosó, feledést és szórakozást kere
sett, s kérésére Toldy finn grammatikát küldött neki. Bujdosása azonban nem 
ta r to t t sokáig: nagy meglepetésére már 1850 nyarán kegyelmet kapott . A to
vábbiakban (11) e. k. ezt írja Szily: „. . . mennyi szerénység, mennyi bölcseség 
e pár [halála előtt két nappal mondott] szóban ! . . . Ilyennek ismertük őt az 
Akadémiában, különösen pedig azok, akik az ő szorosabb köréhez tartoztak 
s kiket az akadémiai osztályülések után magához meg szokott hívni barátságos 
vacsorára. A 80-as években, mikor már én is e körhöz tartoztam, Budenz, 
Fraknói, Greguss Ágost, Gyulai Pál, Heinrich Gusztáv, Keleti Károly és Szabó 
József voltak a rendes vendégek. A házi asszony keresetlen szívessége s a házi 
gazda csendes, derült kedélye, nyugodt bölcsesége s oly tanulságos társalgása 
felejthetetlenné tették mindannyiunknak a náluk töltött estéket1 . . . ha bán-

1 Toldy Ferenchez intézett 1858. november 13-i levelében írja Hunfalvy (Akad. 
Kéziratt.: M. írod. lev. 70): „Kérlek, légy szíves minden hétfőn, az akad. ülés után 

1* 
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to t ta is valami, rendszerint tudot t magán és indulatain uralkodni" (11, 12). 
MUNKÁCSI BERNÁT (Hunfalvy Pál emlék., 12) és ZSIRAI MIKLÓS (FgrRok. 

523) szintén megemlékszik Hunfalvy bujdosásáról. 
Fölolvasásában (8) SZIL Y foglalkozik Hunfalvy kézirati hagyatékával is. 

Megállapítja, hogy hátrahagyott iratai, melyeket az Akadémia könyvtárában 
őrzünk, arról tanúskodnak, hogy Hunfalvy — nem úgy, mint Kazinczy vagy 
Toldy — semmi súlyt nem vetett levelezésének megőrzésére. A hozzá intézett 
levelekből csak azok maradtak meg, amelyek valami véletlenségből elkerül
hették az enyészetet. Pl. Schott Vilmossal — mint az egyik értekezéséből ki
tűnik — már 1851-ben levelezésben állott, mindebből azonban nem őrzött meg 
semmit. Finn tudósokkal is sűrű levelezést folytatott, de csak egy-két levél 
maradt meg pl. Almbergtől, Blomstedtől, Koskinentől és Rosendaltól, s ezek
nek is a legnagyobb része a Hunfalvy finnországi utazása utáni időkből való. 
Ámde már négy hónappal később, 1910 májusában (MNy. VI, 232), Sz. K. 
jegyű kis cikkében bejelenti Szily, hogy a Tátra-Múzeum Egylet alelnöke és 
múzeumi őre, dr. Daits Ede, „értesít bennünket", — nyilván a Nyelvtudo
mányi Társaságot — ,,miről előbb nem volt tudomásunk": Hunfalvy kézirati 
hagyatéka az ottani Tátra-Múzeumban van kilenc csoportban elhelyezve. 

Az elmondottak szerint a Hunfalvy-házaspárról a múlt század nyolcvanas 
éveiben állandó érintkezésben álló kör nyolc tagja közül Budenz, akitől a leg
több fölvilágosítást remélhettük, már négy hónappal atyai barátjának halála 
után elköltözött az élők sorából. Greguss még Hunfalvy előtt, Keleti egy évvel, 
Szabó három évvel Hunfalvy után hunyt el. GYULAITÓI nem ismerünk mást, 
mint a ravatalnál t a r to t t gyászbeszédet. Arról nincs tudomásunk, hogy H E I N 
RICH foglalkozott volna Hunfalvy életével. Ebből a körből tehát csak az 
ismertetett két megemlékezés, FRAKNÓié és SziLYé származik. 

Mi a magyarázata ennek a jelenségnek? Az talán, hogy élete késői sza
kaszában Hunfalvy követte az öregedő Goethét az elzárkózásnak a formájá
ban, és — a társadalmi érintkezés fenntartása mellett — azt vallotta: maga 
körül „die Mauer wieder höher zu ziehen"? Nem lehetetlen, hogy így történt, 
s hogy a kör tagjaival való barátságos összejövetelek a „falon kívül" zajlottak 
le. Az a tény, hogy FRAKNÓI," GYULAI és SZILY nem tudott Hunfalvynak 
egyebek közt mintegy nyolcszáz levelet magában foglaló kézirati gyűjtemé
nyéről, e mellett a föltevés mellett szól. De arra is bajos magyarázatot találni, 
miért nem részesült figyelemben Hunfalvy hagyatéka a Tátra-Múzeum veze
tőjének fölvilágosító közlése után. Pedig történészek újabb megállapítása sze
rint egyebekkel együtt a levólanyag történeti kútfő értékű. 

2. Hunfalvy Pál szülei: Hunsdorfer János és Weszter Mária (Munkácsi, 
i. m. 5) . 1842-ben még éltek. Eddigi ismereteink szerint a Hunsdorfer házas
párnak két gyermeke volt: Pál és János. Az írások azonban még két testvérről 
adnak hírt. Az egyik: Zsuzsanna. Egy „SusanaSacher (?) geborne Hunsdorfer" 
aláírású, hely és kelet nélküli, tegező formában í r t tizenegy soros levél2 meg
szólítása: „Lieber Herr Bruder!". A levelet leánya viszi Pálhoz. A befejező 

hozzám jönni, mint tavaly, — úgy sem találkozhatunk egyébkor." — Az említettek 
közül ennek a korábbi körnek — koruknál és egyéb okoknál fogva — csak Szabó, Greguss 
és Keleti lehettek tagjai. 

2 Csak azoknak a leveleknek a lelőhelyét jelölöm, amelyek nem a Tátra-Múzeum 
anyagából valók. 
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rész: „Ich verbleibe Deine Dich liebende Schwester . . ." E testvér élete folyá
sáról és leánya sorsáról egyelőre nem tudunk semmit. 

A másik testvérről, azaz már csak elhalálozásáról, Hunfalvynak Toldy-
hoz intézett levele (Késmárk, 1845. július (?) 10; Akad., i. h.) tájékoztat. Meg
előzőleg értesítette Toldyt (Késmárk, 1845. április 12; Akad., i. h.), hogy el
fogadja a fölajánlott könyvtárosi állást, és „a három száz forint fizetéssel 
megelégszem pro hie et nunc . . .". Most ezzel összefüggésben írja a július 10-i 
levélben: „Különben én már e' télen lemondandó valók, de bátyám halála t e t t 
változást szándékomban . . .". Ennek a testvérnek nem ismerjük a nevét. 

De többen viselték még a Hunfalvy nevet. Ifjabbik Hunfalvy János 
([Szepes-] Szombath( !), 1862, március 7.) „Lieber Herr Onkel"-nak szólítja 
Hunfalvyt. A fiatal Hunfalvy János ekkor már huszadik évén túl lehetett, 
s egyebek közt ezt írja nagybátyjának: „Das Glück des Lebens ist ja in der 
eigenen Brust begründet". Az idősebbik Hunfalvy János az 1852—53. eszten
dőt Űjbecsén töltötte mint nevelő. Egy innen kelt évjelölés nélkül való június 
5-i levélben közli Pállal: „. . . felküldöm . . . egyúttal a János öcsénknek igért 
ó r á t . . . " 

Hunfalvy Andor Budáról keltezett március 7-i levelében (az évszám 
hiányzik) „Édes bátyám"-nak nevezi Hunfalvy Pált. Beszámol jogi tanul
mányairól, a „tudorságra" készül, s megjegyzi: „Öcsém János meglátogat
hatna" . Andor és János tehát tesvérek voltak. De kinek a fiai? Talán Pálnak 
1845-ben elhunyt bátyjáé? Andor arról is beszél, hogy „gyárunk előtt megakad
nak a' sárban a' szekerek". De nem tudjuk, ki volt a tulajdonosa és a vezetője 
ennek a gyárnak. Ebben a levélben említést tesz a házban lakó Werthnerékről, 
tehát nem János nagybátyjának budai házában lakott.3 

Egy „Tisztelt nagybátyám !" megszólítású és „kegyednek tisztelő unoka
húga Erzsi" aláírású levélben (Pest, 1861. március 22.) a sorok írója hírt ad 
róla, hogy most járul először az Úr asztalához. Bocsánatot kór, ha tud tán és 
akaratán kívül megsértette volna nagybátyját. Vajon Erzsi a két fiúnak, 
Andornak és Jánosnak a húga volt-e, vagy pedig Hunfalvyné családjának 
a tagja? 

Hunfalvy János elhalálozását 1888. december 6-án fia Géza és Géza kis 
leánya, Livia, Hunfalvy Pál és neje, Rock Karolina, továbbá — a rokonsági 
fok megjelölése nélkül — Jászay Antal, három férjezett leánya és három veje 
„az összes rokonság nevében is" jelenti be. Valószínű, hogy Jászay Antal 
testvére volt az 1878-ban elhalt^ Hunfalvy Jánosnónak, leánykori nevén 
Schmidt Herminának (Szinnyei, MÍrók), vagy pedig Schmidt Hermina leány
testvérének a férje. 

A Hunfalvy Pál elhunytáról szóló 1891. november 30-i gyászjelentést két 
családtag adta ki: „Hunfalvy Pálné szül. Rock Karolina mint hitvestársa és 
Hunfalvy Géza mint unokaöcs saját és az összes rokonság nevében 

Marcz (?) János (Eperjes, 1852. április 5.) ezt írja Hunfalvy Pálnak: 
„. . . von dem erfolgten Hinscheiden eines uns allen theuern Hauptes, Ihres 
geschätzten Schwagers weil. Prof. A. . . .". (A névnek csak az első betűje 
olvasható.) Az „Ipar Czímtár"-nak 1847-re szóló kiadása szerint (360) a modori 
evang. gimnáziumnak Albrecht Dániel volt az egyik tanára. Talán azonos a 

3 Az „Adress-Kalender von Pest, Ofen und Alt-Ofen für das Jahr 1867" szerint 
(korábbihoz nem juthattam hozzá) csak ketten viselik a Hunfalvy nevet: Pál és János. 

S 
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levélben említett „Prof. A . . ."-val? Az elhunytról nincs több adatunk. Ha 
a „Schwager" szó szabatosan jelöli a rokonság fokát, ebben az esetben két 
leánytestvére volt Hunfalvynak. 

Más távolabbi rokonokkal is találkozunk az írások között. Hollerung 
(vagy Hotterung) Károly (Modern [ = Modor], 1888. december 15.) „Hoch
verehrter Herr Onkel"-nak szólítja Hunfalvyt, az aláírás „Ihr ergebener Nef
fe . . ." A levélíró talán a Rock családhoz tartozott . — Rombauer Emil,4 

a brassói főreáliskola igazgatója (Brassó, 1890. május 20.) levelének pedig 
„Kedves Pali bácsi!" a megszólítása. 

Hunfalvyné atyja, id. Rock István (1773—1850), szita- és rostagyáros 
volt; 1804-ben helyezte át műhelyét Pestre. A levelek Hunfalvyné két nős 
testvérbátyját, Is tvánt (1813-1882) és Henriket ( ? - ? ) említik. Külföldi 
levélírók megemlékeznek Hunfalvyné két fiatal unokahúgáról, Rock Lujzáról 
és Pauláról is. A harmadik nemzedéket képviseli továbbá Rock István (1847— 
1916) gépgyáros. — Reök Iván (Szeged, 1891. december 3.) „Mélyentisztelt 
Lini néném !"-nek nevezi Hunfalvynét, aláírása pedig „szerető öccse Reök 
Iván". 

Ennyit a Hunfalvy—Rock családokról. 

3. FRAKNÓI (i. h. VI) szerint nagy hatással volt Hunfalvyra az a lehető
ség, hogy ha elfogadja a Podmaniczky-családtól fölajánlott nevelői állást, 
részint a fővárosban, részint a család aszódi birtokán tölthet néhány esztendőt. 

Ez nem egészen így alakult. Podmaniczky Frigyes Naplótöredékek című, 
az 1824-től 1888-ig terjedő időszakot felölelő négykötetes munkája szerint 
(I, 101) 1833 szeptemberében meghalt atyjának az volt mintegy utolsó tet te , 
hogy Hunfalvy Pált szerezte meg nevelőül két fia: Frigyes és Ármin mellé. 
Halála után az özvegy, tanácsadói ajánlására, így határozott (I, 114): A két 
fiú, nevelőjüktől kísérve egy tősgyökeres magyar városban — az akkori szokás 
szerint — nyilvános iskolába járjon. Ezért esett a választás Miskolcra. Podma-
niczkyné abba is igen szívesen beleegyezett, hogy a nevelő testvéröccse, János 
együtt neveltessék a két fiúval, mert jó hatást várt tőle — s ebben nem csa
lódott — fiaira. Hunfalvy második miskolci tartózkodása négy évig, 1834-től 
1838-ig, tar tot t , azért nem tovább, mert a gimnáziumnak csak négy osztálya 
volt. 1838-ban tehát a Podmaniczky fiúk nevelőjükkel Pestre kerültek. 

Hunfalvy 1838-ban hites ügyvédi oklevelet szerzett (SZEÜTNYEI, MÍrók). 
Hellebrandt Árpád bibliográfiája (Hunfalvy Album, 253) megemlíti a követ
kező, 1843-ban megjelent nyomtatványt : Beszéd, melyet a késmárki ev. 
lyceumban történytanítói hivatalba igtatásakor 1842. Tizenegyedhó 23-dikán 
mondott Hunfalvy Pál hites ügyvéd, s a magyar T. Társaság lev. tagja. Ezt 
a kiadványt nem láthattam. A már említett Ipar Czimtár (250) szintén föl
tünte t i Hunfalvy ügyvédi mivoltát. A Hunfalvy val foglalkozó egyéb munkák 
nem emlékeznek meg az ügyvédi oklevélről. 

A miskolci tartózkodás időszakába esik a kéziratgyűjtemény legkorábbi 
levele. Horn J . í r ta (1837. áprili 5., helymegjelölés nélkül), egyéb bajok mellett 
hangsúlyozva azt a balsorsnak érzett állapotát, hogy zsidó szülőknek a gyer
meke. Á német nyelvű levélnek külső címzése különös módon francia, s így 

4 A levélíró Rombauer János festőművész családjához tartozhatott. Rombauer 
János 1782-ben Lőcsén született és 1849-ben Eperjesen halt meg. 
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szól: „Monsieur Monsieur de "ünsdorfer5 ( !) homme trés savant à Miskoltz". 
Többet az tán nem találkozunk Hornnal. 

Pesten — és időnként Aszódon — szintén négy évet töl töt t Hunfalvy 
(Podmaniczky i. m. I, 228, 290). Aszódi tartózkodásáról csupáncsak a már 
emiitett, Toldyhoz intézett egy levél (Aszód, 1842. június 6.; Akad., i. h.) 
ad hírt . 

1842-ben meghívást kapott Hunfalvy a késmárki liceum jogi tanszékére. 
A meghívás kihatásáról így nyilatkozik Podmaniczky Frigyes (I, 290, 293, 
295): „Valamint édes anyám, úgy mi is, annyira szerettük Hunfalvyt, s annyira 
ragaszkodtunk hozzája, hogy minden habozás nélkül, kéréseink által támo
gatva, édes anyánk elhatározta: hogy felhagyva minden eddig táplált pium 
desideriumokkal, Hunfalvyt fogjuk követni oda . . . Így jutánk Késmárkra . . ." 
— Pedig a fővárosi élet bizonyára nagy vonzóerőt gyakorolt a tizennyolc éves 
Podmaniczkyra. Késmárkon 1 évig jogászkodott Podmaniczky Frigyes. — 
Később így emlékszik meg nevelőjéről (I, 315):„Nevelőmtől azóta soha meg 
nem váltam, öreg koromig tanácsadóm s barátom és a mi mindennél többet 
bizonyít, a kettőnk között fennálló viszony melett, jóakaróm maradt . A ki 
némi emberismerettel bír, kénytelen lesz bevallani, hogy 54 év hosszú 'próba
idő'". 

Jellemrajza ez Hunfalvynak, az embernek! 

4. Némi kiegészítést kívánnak a Hunfalvy házasságkötésére vonatkozó 
adatok is. 

FBAKNÓI (i. h. XI) szerint ugyanakkor, amikor az az öröm érte, hogy 
tanár i munkásságának osztályosává tehette testvérét — vagyis az 1846—47. 
tanév elején —, abban a szerencsében is részesült, hogy méltó élettársat nyert 
Rock István leányában, Karolinában. Ennek megfelelőleg aztán Munkácsi 
(i. m. 11) megállapítja, hogy Hunfalvy 1846-ban kötött házasságot. 

Hunfalvy Toldy Ferenchez intézett több levelében (Akad., i. h.) érinti 
a házasság kérdését. 1843. március 4-én ezt írja: ,,. . . dolgom van sok, egész
ségem meglehetős, jövedelmem szűk, időm hamar múló: unalmam nincs, 
mátkám sincs ; amaz reménylem nem egy könnyen érhet, ez úgy hiszem nehe
zen lesz . . .". Ekkor még úgy látszik, nem gondolhatott a házasságra. Négy 
évvel később, 1847. január 17-én azonban közli Toldyval: „Vőlegény vagyok; 
azon lány, kit én kis korától fogva mintegy magamnak kiválasztottam volt, 
kire többé nem számoltam, sőt kitől azon évben midőn Pozsonyban valék, 
ugy látszott, örökre elszakadtam, azon lány mátkám let t" . FRAKNÓT (i. h. XI) 
szerint nevelő korában, vagyis 1843 előtt ismerte meg Rock Karolinát Hun
falvy. 1847. november 24-én pedig jelenti Toldynak: „ . . . é n . n ő t vettem, 
s vele felső I tal ián keresztül és a' gyönyörű Helvetia hegyeit megmászva 
jöttem ide Késmárkra . . .". A házassságkötés ezek szerint 1847 őszén történt . 

5. 1847 őszén került tehát Rock Karolina Késmárkra. Az ifjú pár kés
márki tartózkodása azonban rövid ta r tamú volt. 1848-ban Szepesszombat 
város egyhangúlag országgyűlési képviselőjévé választotta Hunfalvyt. Napló
jának tanúsága szerint legkésőbb 1848. július 2-ától kezdve Pesten tartóz
kodott. Fiatal hitvese elkísérte. 

5 Hunsdorfer Pál és János 1842. február 17-én kapott az Udvari Cancelláriától 
engedélyt a vezetéknévnek „Hunfalvi"-ra való változtatásra (Szily, i. h. 2). 
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Megkezdődött Hunfalvy életének új, izgalmas eseményekben bővelkedő 
szakasza. 

Az országgyűlés 1849. január elején Pestről Debrecenbe menekült. Vele 
ment Hunfal vy is. 

És most indulnak el Hunfal vy levelei Pesten maradt feleségéhez. Ezek az 
írások híven érzékeltetik két kitűnő ember lelki és szellemi egybeötvözött-
ségét. 

A január 9-i, „Édes kedvesem !" megszólítású levél beszámol a politikai 
eseményekről, beszél Görgeiről és Windischgratzről, s kijelenti: ,,Én elhatá
roztam, hogy ha az országgyűlés innen is kénytelen volna elmenni, azt többé 
nem követem. Már i t t is kevesen vagyunk, hogy inkább szánakozást mint 
tiszteletet gerjesztünk a közönségben". — Január 13-i, hetedfél lapra terjedő 
levelében írja „Édes kedves Linikém !"-nek: „Egyébiránt hazám sorsa felett 
aggódom. Istenem, mi lesz belőle ! . . . A történelem fog egyszer ítélni s remény
lem, igazságosan fog ítélni". Utóiratként pedig: „Je vous salve mille fois, 
mon ange". Megemlíti azt is, hogy eltiltották a közlekedést Debrecennel. — 
1849. január 25.: „. . . Hazánk eltipratik: de a' győzelem nem lesz a győzőké, 
kiket meg a' jövendő fog eltiporni. . . Fék van tollamon. Mert ha egyszer 
annak a bizonyos Linikének tarkát barkát tudtak írni, mennyit nem tudnék 
mos t . . . í rn i . . .". — Március 18-án értesíti sógorát: „Meine Frau ist den 
15-ten dieses Abends vor 5 Uhr glücklich angekommen. Sie kam über Tokay, 
ohne irgend den geringsten Anstand zu finden. Sie hat mich freudigst über
rascht . . .". — Ezt a nagyszerű asszonyt tehát nem riasztották vissza a vesze
delmek: urához sietett. Hogy Hunfalvyné meddig időzött Debrecenben, nem 
tudjuk, május 26-án azonban még onnan ír bátyjának. Levelét Hunfalvy 
folytatja imígyen: „Sie [ti. a magyarok] haben alles versucht und welche 
Antwort erhielten sie? 'Mit Rebellen unterhandelt man nicht! — u. unbe
dingte Unterwerfung !' So spricht man nur zu einem Hunde. Die österr. Regie
rung war der Rebell, sie hat Wort u. Treue gebrochen — nun denn, so mussten 
wir sie hinauswerfen aus dem Lande, wie einen Hund, der wüthend geworden." 
— Egy Debrecenből apósa címére küldött kelet nélküli levél francia nyelvű. 

Azt az elhatározását, hogy nem megy az országgyűléssel, ha annak el 
kell hagynia Debrecent, később megváltoztatta. Naplója szerint Szegedre 
utaztában 1949. július 6-án Pesten, 11-én Tázlárpusztán járt . 15-étől kezdve 
25-e utánig Szegeden, augusztus 1-től kezdve meg Aradon időzött. Augusztus 
8-án azonban már Békéscsabán volt . Az augusztus 10-i terjedelmes levelet 
innen küldi feleségének. Ezt írja egyebek közt: „Tegnap előtt érkeztem ide . . . 
Szegeden nagy zavar volt: a' város nem volt előre értesítve a' kormány és a' 
képviselők eljöveteléről . . . Aradra mentünk, az annyit szenvedett Aradra". 
Beszámol az eseményekről, Kossuthtal, Görgeivel, Perczellel, Madarásszal, 
Táncsiccsal stb. foglalkozik. Megemlíti, hogy Steinerék — nyilván ők Hun
falvyné rokonai — szívesen fogadták, Steinerne sokszor köszönti. Aláírás: 
„ton amant P . " Egy nappal később utóiratként fűzi a levélhez: „Meddig 
lehetek itt , nem tudom, mert az oroszok erre is vonulhatnak, s én nem akarom, 
hogy miattam bajba essenek Steinerék . . . Légy felőlem, kis szerelmes Mimim, 
nyugodtan, tudod, én szerencsés szoktam lenni . . .". — E tragikus napok 
utolsó levelét augusztus 18-án, Csabáról küldte „Ma mie!"-nek. Ezt írja 
benne: „Szegény hazánk sorsa el van döntve . . . 12-kén lemondott Kossuth, 
s Görgei lett dictator. De Görgei 13-kán megadta magát az oroszoknak, s így 
finita é la comedia . . . Én holnap reggel elindulok innen . . .". 
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Néhány német és francia levél kivételével magyarul levelezett a családdal 
Hunfalvy. 

6. A bevezetésben említettem volt Hunfalvy bujdosásának tényként 
való megrögzítésót FRAKNÓI részéről. SIMONYI, SZILY, MUNKÁCSI és ZSIRAI 
átveszi FRAKNÓI megállapítását, Szily ki is bővíti új adattal . Ennélfogva 
csupán FRAKNÓI és SZILY kijelentéseihez kell állást foglalnunk. 

FRAKNÓI szerint (i. h. XII) Hunfalvy nem gondolt arra, hogy külföldre 
meneküljön, hanem felesége rokonaihoz Békéscsabára vonult. Majd Hunfalvyra 
hivatkozva jelenti ki FRAKNÓI (i. h. XIV), hogy, mint bujdosó, feledést és 
szórakozást a finn nyelvvel való foglalkozásban keresett. Megelőzőleg azonban 
azt mondja (i. h. XII) : nem viselhetvén el a tótlen élet unalmát, k e v é s idő 
múlva Pestre ment, kitéve magát az üldöztetés veszélyének. Arról nem nyilat
kozik FRAKNÓI, meddig és hol bujdosott Hunfalvy. 

Mielőtt azonban tovább mennénk, rá kell mutatnom Fraknói előadásá
nak belső ellentmondására: egyfelől, úgymond, új foglalkozásban keresett és 
talált feledést és szórakozást Hunfalvy, másfelől pedig, mert nem viselhette 
el a tétlen élet unalmát, kevés idő múlva Pestre ment. És ennek az ellentétes 
két elhatározásnak tizenegy nap alat t kellett megvalósulnia. 

De lássuk, mit mond a kérdésről a legilletékesebb forrás: maga Hunfalvy. 
Szólaltassuk meg a szabadságharcról vezetett naplójának ide vonatkozó 
részeit. 

A már ismertetett naplórészletek szerint Arad után augusztus 8-tól 
19-ig tartózkodott Hunfalvy Békéscsabán. Hagyjuk egyelőre figyelmen kívül 
a csabai tartózkodás jellegét. De kérdem: minősíthető-e egyáltalán egy tizen
egynapos időtartam bujdosásnak? Nem az fejezi-e ki inkább a valóságot, hogy 
az Aradról elmenekültek közül ő Csabára, felesége rokonaihoz ment, s o t t 
töl töt t tizenegy napot? Ő maga írja feleségének az idézett augusztus 11-i 
levelében: A cári csapatok Csaba felé is vonulhatnak, és ő nem akarja, hogy 
Steinerék ő miat ta bajba essenek, ezért nem tudja, meddig marad Csabán. 
Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy csabai tartózkodását nem tar to t ta bujdo
sásnak Hunfalvy. Csabáról Pestre utazott, igaz Szarvastól kezdve az ot t 
Hámori Pál névre szerzett útlevéllel, s augusztus 25-én már Pesten volt. 
Mivel Csabáról 19-én indult el, utazása hat napig tar to t t . Ehhez hozzátehetjük 
azt a néhány napot, amely alatt , Pestre érkezve, nem hagyta el a Röck-család 
Szervita téri házát. De az utazás és a Szervita téri vissza vonult ság kis ideje 
sem nevezhető bujdosásnak. 

Pestről szól aztán az alábbi naplóbejegyzés: „Más nap ezen iratot adták 
nekem: "'Vom k.k. Milit. Stadtcommando zu Pest. Dem gewesenen Repräsen
tanten beim urigr. Landtag H. Paul Hunfalvi (így) wird hiemit die Bewilligung 
ertheilt sich in Pest aufhalten zu dürfen, derselbe hat jedoch auf jedesmalige 
Aufforderung der Behörden zu erscheinen. Pest am 4. Septem[ !] 1849. Heyntzel 
m. p . ' ". Hogy ennek a tartózkodási engedélynek a birokában Hunfalvy 
bujdosásra határozta volna el magát, erre nincs semmi adat, de semmi okot 
sem találunk rá. 

A bujdosás tar tamának értékelésében ellentét mutatkozik FRAKNÓI és 
SZILY között. FRAKNÓI szerint a bujdosás egészen rövid idejű volt. Ezzel 
szemben SZILY azt mondja, hogy m á r 1850 nyarán kegyelmet kapot t Hun
falvy. Vagyis SZILY az egy évig tar tó bujdosást tartja rövidnek. Arról SZILY 
sem tájékoztat bennünket, hol töltötte Hunfalvy ezt az esztendőt. 
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Szily megállapítását egy olyan adatra alapítja, amelyet Fraknói nem 
ismert. Ez Hunfalvynak 1850. július 13-án Késmárkról Toldyhoz intézett 
levele. A levél egy részét így idézi SZILY (i. h. 4): ,,'Nem gondoltam — írja 
Toldynak — hogy ez [ti. a kegyelem] oly hamar ós ekként történjék' " .6 

SZILY idézetéből arra is lehet következtetni, hogy Hunfalvy egyénileg 
kapott amnesztiát. Az idézett azonban — a kisebb hibákat figyelmen kívül 
hagyva — csonka: hiányzik a mondat első fele, s ez okozza a félreértés lehető
ségét. A hivatkozott 1850. július 13-i levél (Akad., i. h.) idevágó mondata 
a maga egészében ugyanis így szól: „Tudósításod a' volt képviselők sorsának 
eldöntéséről két okból lepett meg, mert nem gondoltam, hogy az oly hamar és 
akként történjék." 

Nyilvánvaló tehát : Hunfalvy nem egyénileg kapott kegyelmet, hanem 
sorsa a többi képviselő sorsával együtt dőlt el. A korabeli újságokat vizsgálva 
meg is találjuk az erről szóló határozatot. A Magyar Hirlap 1850. július 25-i 
számának „Hivatalos rész" című rovatában ugyanis azt olvassuk, hogy Ferenc 
József ,, . . . a minisztertanács előterjesztésére legkegyelmesebben megparan
csolni méltóztatott, hogy a magyar országgyűlési képviselők s forradalmi kor
mánybiztosok közöl [!] kevésbbó terhelt 209 egyén ellen folyamatban levő 
haditörvényszéki eljárás azonnal megszüntessék." Ennek az újságnak 1850. 
július 28-i száma meg közzéteszi a 209 „egyén" névsorát. Minő díszes neveket 
tár elénk ez a jegyzék ! Fölsorakoztatják benne Hunfalvy Pál mellett a többi 
közt Kazinczy Gábort, Nagy Ignácot, Ordódy Pált, Szász Károlyt, Tanárky 
Gedeont és — Vörösmarty Mihályt.7 

1850 tavaszán Késmárkon tartózkodott Hunfalvy. Úgy látszik, 1849 
Őszén ment vissza Pestről Késmárkra, korábbi állandó lakhelyére. Felesége 
is vele mehetett, mert 1850-ből nem találunk hozzá intézett leveleket. 1850. 
április 6-án írja Toldynak (Akad., i. h.): „. . . még nem tartozom azok közé, 
kik szabadon járhatnak kelhetnek. Nincs útlevelem . . .". 

De ha lehettek kételyek a bujdosás dolgában, teljesen eloszlatja őket 
a „k. k. Militär distriktskommando in Kaschau" 1850. június 29-i átirata „An 
den k. k . Magistrat der freien Stadt Käsmark". Ez közli a Hunfalvyné búto
raira fennálló zárlat megszűntetését: „Infolge eines durch den gewesenen Herrn 
Professor und Landtagsdeputirten Paul Hunfalvi [!] beim Militärdistrikts 
Kommando vorgeweisenen Bescheides des Pester Militär-Distriktes vom 17. 
Aptil d. J. . . .". Vagyis Hunfalvy személyesen muta t ta be a pesti katonai 
parancsnokságnak 1850. április 17-i határozatát, amelyet persze nem szerez
hetett volna meg, ha bujdosásban lett volna. A „gewesener Herr Professor" 
egyébként azt jelenti, hogy Hunfalvy nem foglalhatta el újra a késmárki 
főiskola igazgatói állását. 

Hunfalvy egyénisége mindenképpen ellenkezik azzal a föltevéssel, hogy 
tőle ered a csabai és az azt követő napoknak bujdosássá való minősítése. 
FEAKNÓI valamiképpen félreérthette és helytelenül foglalta egybe a Hunfalvy-
tól közölt részleteket. Ám Hunfalvy nem igazíthatta ki Fraknói értelmezését, 

6 Az idézet második mondatát elhagytam, mivel nem befolyásolja a bujdosás 
kérdésének eldöntését. 

7 A Toldynak szóló július 13-i levélnek 16-i utóiratában ezt írja Hunfalvy: 
„Vártam az ítéletek vagy határozatok hivatalos közlését, de mind eddig hiába. Nem 
tudok egész Késmárk városában a' hivatalos pesti lapokra akadni — nem járatják, 
ennyire rajok untak !". — Pesten alkalmasint már július elején tudtak az amnesztiáról; 
hivatalosan azonban csak július 25-én tették közzé. 
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mert a jubileumi album megjelenésekor már nem volt az élők sorában. — 
Szily meg, két évtizeddel később, nyilván Hunfalvynak Toldyhoz intézett 
levelét értette félre. 

7. A házaspárnak föltehetőleg 1849. őszén bekövetkezett visszatérése 
Késmárkra csak rövid ot t tartózkodást jelentett. Teleki József már 1851. 
június 27-én Szirákról kelt levelével értesíti Hunfalvyt, hogy kinevezte az 
Akadémia könyvtárosává. Hunfalvyék tehát 1851-ben Pestre költöztek. 

A családi jellegű írásoknak ebben a második sorozatában a legkorábbi 
levél 1860-ból (vagy 1861-ből?), a legkésőbbi 1883-ból való. Nem sokat lehettek 
egymástól távol a házastársak — különösen 1860-ig nem —, mert a szabadság
harc utáni korszakból aránylag kevés levél maradt ránk. 

A levelek tekintélyes része az 1860 —65-i esztendőkre esik, és szinte 
egyesegyedül a politikával, az országgyűlési választásokkal foglalkozik. Tudjuk, 
Hunfalvyt 1861-ben — akárcsak 1848-ban — a szepesszombati, 1865-ben a 
késmárki kerület választotta képviselőjévé. 

Egy hely ós kelet nélküli, valószínűleg 1861-ből való levélben, amelynek 
„Kedves Linim és öcsém" a címzése, kijelenti: ,,. . . a tömegre építeni annyi, 
mint tengeren járni". —- Szepesszombatról (1861. április 12.) út i tervéről ír 
feleségének. Aláírása: „Votre fori". 

Sok zavart idézett elő a bécsi Wanderer című újságnak (nem juthat tam 
hozzá) egy Hunfalvyról terjesztett híresztelése. Hárman is figyelmeztették rá 
Hunfalvyt. Egy Lőcséről való, kelet nélküli levélben közli az „alte Freundin 
Jul ie": ,,. . . die hiesigen Exaltados von einem Misstrauensvotum gegen Sie 
diskurieren", mert a Wanderer „Sie als den einzigen Deputierten bezeichnet, 
der in Ofen den Landtag abzuhalten sich bereit erklärte". — Szopko János 
(Georgenberg [ = Szepesszombat], 1861. április 17.) tegező levelében szintén 
a Wanderer-rel foglalkozik, amely szerint ,,. . . eine Stimme [ti. Hunfalvyé] 
für Ofen als Landtagsort" nyilatkozott. Ajánlja: cáfolja meg Hunfalvy a 
lapoknak ezt a hírét. — Demian A. Gyula (Késmárk, 1861. április 13.) Hun
falvy Jánosnak ír németül ebben az ügyben. 

Eperjesről (1861. április 26.) szól Hunfalvynak a feleségéhez intézett 
következő levele: „Kedves babám! . . . Hanem szinte szerencsétlenség ért . 
Kineveztek innen küldöttséget Bécsbe, s közte engemet is". Külső címzése: 
Madame Charlotte Hunfalvy, egy'Pestről kelt [1861] augusztus 23-i levélé 
pedig: Hunfalvy Sarolta asszonyságnak8 — A „Kedves Mim!" megszólítású 
levélben (Pest, 1861. július 6.) közli: „A gőzösen ( !) elterjed vala a' hír, hogy 
Bécsben nem fogadták el feliratunkat . . .". Egy hónappal később (Pest, 1861. 
augusztus 8.) pedig: „Ma nevezetes nap volt az országgyűlésen; Deáknak 
újabb feliratát elolvasása után elfogadtuk." Aláírás: „Szerető ford. Pál" . — 
Az 1861-ből (Pest, é. n. augusztus 23.) való utolsó levelében, ezt írja: „ . . .az 
országgyűlés el van oszlatva; ma olvassuk, hogy a' Császár egy piszkos 
tudósítást adott róla a bécsi reichsrathba. Egye meg a' fene, nem akarnak 
megokosodni." Fölötte erős lehetett Hunfalvy fölháborodása, ha a felesé
géhez intézett levélben — az ő mértékével mérve — ilyen drasztikus kifeje
zéseket használt. 

8 A francia Charlotte > m. Sarolta, és a német Karoline > m. Karolina végső 
forrása a német Kari férfinév. 
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, Az 1865-i választásokkal két értesítés foglalkozik. Az elsőben (Pest,. 
1865. október 6.) a választási kilátásokat tárgyalja „Szerető Forid". A máso
dikban (Késmárk, 1865, hó és nap megjelölése nélkül) a Deutsch-Oesterreichi-
scher Telegraphen-Verein által közvetített sürgöny jelenti: ,,Wahl günstig. 
Am 3. Dezember treffe in Pesth ein". 

Látjuk, minő részletességgel avat ta be Lini asszonyt Hunfalvy az ország: 
politikai ügyeibe is. 

Az 1867-i kiegyezéssel megszűnnek a politikai vonatkozású közlések a 
feleségéhez intézett leveleiben. Előtérbe lépnek életük egyéb megnyilvánulásai,, 
sokszor derűs, kedves, humoros formában. Anyagi kérdések is fölvetődnek. 

Egyik leveléből (Tiszaföldvár, 1871. június 5.) való ez a részlet: „Múlt 
vasárnap víg akadémiai ebéd volt . . . A kis Mari jól van, hízott, rettentő 
szeplős. A Gazdánó dicséri pontosságát." — Egerből (1874. március 17.) 
jelenti Hunfalvy, hogy ,,. . . az egri szép és nem szép világ együtt volt [a hang
versenyen]". 

A következő levelek mind Budapestről keltezettek. — 1874. július 10.: 
„ I t t nálunk már kezdik az Akadémia tetejét csinálni. . . Schottéktól épen 
most veszek levelet. Kérdik, hogy nálunk van-e Paula?". — 1874. június 14.: 
„Én, ki késő koromban nem tudok nagyobb féle irodalmi munkáktól szabadulni 
fösvénykedni vagyok kénytelen az idővel . . . Ha meglesz az osztják gram
matika . . . , Magyarország Ethnographiájához fogok . . . t i ot t úgy vagytok, 
mint az evangéliumban a' liliomok, kell is, hogy úgy legyetek." — 1874. 
június 22.: „Egy igen furcsa, de jó kedvű, egészséges öreg ember [a krompachi 
nyűg. lelkész], a'ki bizonyosan a'halált is rá tudná szedni. . . Jó, hogy ilyen 
emberek is vannak." — 1874. július 5.: „Csak 100 for. küldtem, nem sejtve, 
hogy már szorultságban vagytok. Se baj, ott hagylak zálogban, míg kivál
talak." — 1874. július 6.: „Most igazán a' tollam keresetéből élünk, 1 ívért 
30 forintot fizet most az akadémia". — 1879. június 29.: „. . . vesd ki fejedbül 
a földvári gondokat: légy jó keresztyén. Az evangéliom azt mondja: elég 
minden napnak a' maga gondja". — 1883. március 1. (egy baráti összejövetel 
alkalmából): „De azért ne félj, hogy nagy költséget teszünk". — Az utolsó 
levél francia nyelvű (hely és kelet nélkül). A megszólítás: „Ma chere!". Az 
aláírás: „Votre ami Paul ." 

Emlékezzünk meg Hunfalvyék pesti otthonairól is. Három helyütt lak
tak: a belvárosi Szervita tér 7. sz. alatt, a Röck-féle ház II. emeletén (1853-ból, 
1856-ból és 1862-ből van rá adatunk), 1865-től kezdve meg az Akadémia 
új épületében. Hunfalvynak egy 1861. április 26-án kelt, feleségének szóló 

• levele a Kalap utca9, Járay-ház címzést viseli. Mely okból és mikortól kedzve 
tartózkodtak legkésőbb 1862-ig a Kalap utcában, hogy onnan visszatérjenek 
a Rock házba, nem tudjuk. 

8. A két testvér, Pál és János igen meghitt viszonyban állt egymással. 
Tudjuk, Pál nevelője volt a két Podmaniczky-fiúnak, s János velük együtt 
nevelkedett négy évig. Tujuk azt is, hogy német egyetemek látogatását Pál 
te t te lehetővé János számára. Tanulmányai befejezése után pedig ugyancsak 
Pál szerzett neki tanári állást a késmárki főiskolán. A szabadságharcban való 

9 A mostani Irányi utca neve 1897-ig Kalap utca volt. 1790 után egy ideig Pléh-
kalap utcának és Bádogkalap utcának (Blecherne Hutgasse) is nevezték egy „Bádog
kalaphoz" nevű kocsmáról (SCHMALL, Buda-Pest utcái és terei). 
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részvétel miatt János — valószínűleg 1851-ben — több hónapi börtönbüntetést 
szenvedett. Lini asszonynak írja (Pest, [1851.] augusztus 29.): ,,Pál szívesen 
fogadott 's gyöngédséggel van irántam". Nyilván ez volt a két testvér első 
találkozása a kiszabadulás után. Továbbá: ,,Igaz több fizetésem lesz Becsén, 
s ón akárhol tudok megférni, s bármily kellemetlen viszonyok elől könyveim 
közé menekülök". Aláírás: Szerető süvöd H. J ." 1 0 

Hunfalvy János két esztendőt nevelősködött Újbecsén, későbbi nevén 
Törökbecsén a Leiningen családnál. Igen becsesek az innen 1852—53-ban Pál
hoz intézett levelei. De mivel inkább Jánosra, mint bátyjára jellemzők, ezért 
csak néhány rövid kivonatot ismertetek belőlük. 

Első levelében (h. n., 1852. február 12.) megjegyzi: ,,A történelmi köny
vek hiányosak. Rendszerint csak a zajt ütő külső eseményeket rajzolják". — 
Az év végén (Űjbecse, 1852. december 21.) tudatja bátyjával: nem megy 
vissza Késmárkra. — A következő év elején (Űjbecse, 1853. február 12. [?]) 
Schottról, Lönnrotról, Jerneyről, a finn kérdésről ír. Üdvözli Röckkéket. — 
Ellentótben Pállal nem kedveli a ne velőséget. így eredménytelen maradt 
Sréter Horácnak (Surány, 1853. július 28.) az az óhaja, hogy Pál nyerje meg 
Jánost nevelőnek gyermekei mellé. — Egyik levelében (Űjbecse, 1853. június 
2.) eképpen vélekedik János: „Eperjesen ugyan lehetett volna talán arra is 
kilátásom, hogy megházasodhatom, ha biztosíthatna valaki arról, hogy onnan 
el nem fognak zavarni". Majd kérdezi,^ lehet-e Pesten kilátása talán nevelőség 
nélkül is. — A következő hónapban (Űjbecse, 1853. július 12.) írja: „. . . mert 
ha lehetne, mégis szeretnék akkor már megházasodni, 33 éves lévén már". 
— Végül (Űjbecse, 1853. augusztus 30.) értesíti bátyját: Űtlevele még nem 
jött meg. Passierscheint kér, s a Szepességbe megy. 

Hunfalvy János 1853 végén Pesten telepedett le, így a levelezés helyébe 
â személyes érintkezés lépett. 

9. Most pedig ismerkedjünk meg Hunfalvynak azzal a működési körével 
amelyről eddig nem volt tudomásunk, s amely igen-igen messze esik tudomá
nyos munkásságának területétől. Ez a működési kör a mezőgazdaság. 

Hunfalvyék birtokkal rendelkeztek Jásznagykunszolnok megyében, a 
Tiszaföldvár melletti Homokpusztán. A birtok aligha volt 50—70 holdnál 
nagyobb. Szép lakóház is tartozott hozzá. Valószínűleg a Röck-család szerezte. 

Az első hírt a birtokról Simanyavszky Péter tiszaföldvári lakos 1854—55. 
évi leveleiből merítjük. Az 1855. október 22-i levélben megjegyzi Simanyav
szky, hogy ő Hunfalvy birtokát hat évre haszonbérbe vette. Hogy mikor kez
dődött, illetve meddig t a r to t t a bérlet, nem tudjuk, de Zvannyi Lajos szarvasi 
ev. néptanító 1858. november 13-án közli Hunfalvyval: a szarvasi gyümölcsös 
kertben vannak mindenféle nemesített gyümölcsös fák. Ez az értesítés talán 
a birtok saját kezelésébe vételének az előjele. Az alább ismertetett följegyzé
sekből és levelekből azonban kétségtelenül kitűnik, hogy 1860-tól esetleg 
1859-től kezdve a birtokon már Hunfalvy maga gazdálkodott. 

A bérbeadás célja az lehetett, hogy tar tama alatt elsajátíthassa Hunfalvy 
azokat az ismereteket, amelyekre szükség volt, ha maga akart gazdálkodni az 

10 Jellemző a levélíróra a régies süv szó használata. A NySz. is csak három adatot 
mutat ki. A Nagyszótár anyagában három történeti vonatkozású, 1854—1882-i érte
kezésben, egy 1884-i dolgozatban és Arany Jánosnak 1858-ban sógorához, Ercsey Sán
dorhoz intézett levelében fordul elő, az utóbbiban így: „T i t eke t . . . édes Sándorkám, 
•.ölellek. Szerető sűved és hűved Arany János". 
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új szerzeményen. Ez, amint látni fogjuk teljes mértékben sikerült neki: szak
értő lett a gazdaság minden dolgában, a vetéstől kezdve a tehenek elléséig. Ez, 
ismerve Huníalvy rendkívüli alaposságát és már megelőzőleg a nyelvészet terén 
mutatot t fogékonyságát, semmiképpen nem meglepő. 

1859. május 2-i keletű följegyzése egy aratási szerződés mintáját mutatja 
be. 1862-ben és 1883-ban is találkozunk ilyen természetű jegyzetekkel. Az 
egyik pl. a különféle takarmányok sótartalmát vizsgálja részletesen. 

A legfontosabbak azonban a „János Gazda !" megszólítású levelek. Egyik
másik levél külső címzéséből megtudjuk, hogy János gazda családi neve Kifut 
János. A neki szóló levelekből mindössze mintegy harminc maradt meg, 
közülük egy 1861-ből, három 1869-ből, a többi 1881 —83-ból való. 

Ezekből a levelekből is csak rövid jellemző részleteket adhatunk. A meg
szólítást már ismerjük. A szokásos aláírás: „Isten áldja meg Hunfalvy Pál . " 
(A pont sosem hiányzik az aláírása után.) — Hunfalvyné szintén élénk részt 
vett a gazdaság levelezésében, s befejezni ilyen formán szokta írásait: „Isten 
áldja és tartsa jó egészségben. H. L ." 

A levelek azt mutatják, hogy János gazda igen értelmes, Hunfalvyékhoz 
nagy hűséggel ragaszkodó ember volt. De szemléltetik azt is, milyen sokra 
becsülte Hunfalvy az ő János gazdáját, aki az ő irányításával hibátlanul 
végezte a gazdaság dolgait. 

Az első levélben (1861. november 13.) egyéb gazdasági kérdések mellett 
azt írja Hunfalvy, hogy a pesti vaj csaknem olyan jó, mint a földvári. 

Különösen jellemzők János gazdára és a megbecsülésére, amelyben része 
volt, Hunfalvynak a balti útjáról küldött levelei. Az elsőben (Reval, 1869. 
július 9.) a repce eladásról és a gabonaárak alakulásáról ír. Majd az észt
országi viszonyokról tájékoztatja János gazdát: Észtországban csak rozs, 
árpa, zab, krumpli terem; erős, zömök lovak vannak arra; az emberek nagyon 
szorgalmasak, írni, olvasni mindenki tud. — A következő levél Finnországból 
kelt (Helsinki, 1869. július 23.): Takarmány dolgában rossz a helyzet, az élet 
pedig nagyon középszerű; a tisztaság Finnországban csodálatos. í r a továbbiak
ban az otthoni dolgokról, a lóvásárlásról, a cséplésről. — Az utolsó levél a 
sorban Dániából való (Koppenhága, 1869. szeptember 2.). Tájékoztatja János 
gazdát a dán fővárosról, és megjegyzi, hogy most már igazán hazafelé tartanak. 

Egy kelet nélküli, valószínűleg 1861 végéről szóló levélben így intéz
kedik Hunfalvy: „A külső táblába, úgy gondolom ón, vessünk 10 holdat 
árpával . . . Marad zab alá a' külső táblából 15 hold. Mit vessünk a' 8 holdba, 
a' melly a' fekete ugarból . . . Most kevés pénzem van az idén." (Hunfalvyné 
írása.) — 1882. február 16.: „Hogy adhat-e malaczokat a' nálunk dolgozó 
embereknek, hogy annak idején árukat ledolgozzák, arra azt felelem, hogy az 
asszony nyilatkozik majd a' disznó-dologban." — 1882. március 2.: „Az utolsó 
rövid levélben megírtam, hogyan kell a' tehenekkel bánni, hogy alkalmasabb 
időre essék az ellésök." „Az asszony" megjegyzi még: Az úr egy idő óta nem 
volt egészen jól. — 1882. március 10.: A két mustra ökröt próbálja meg a 
gazda a földvári, illetve a cibaki vásáron eladni. Befejezésül: „Ezzel kívánok 
mindkettőjöknek jó "egészséget, jó időt, jó tavaszt, jó vásárt, szóval minden 
jót ." — 1882. szeptember 22.: „Szolnokon Barta Jánosnál megrendeltem a' 
42 ezer zsindelyt s a' szükséges egyéb fát, a' mint összejegyeztük . . . A levelet 
így címezze: Hunfalvy Pálnak, Rombauer Tivadar tengerészeti kapitány úr
nak leveleivel, Polában, Istriában." (Rombauer Tivadar — a korábban emlí
te t t Rombauer Emil brassói reáliskolai igazgatóval együtt — Hunfalvy rokon-
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ságához tartozott). — 1882. október 11.: A' mint egy levelező lapon már 
Keszthelyről megírtam . . .". A hetvenharmadik életévében levő Hunfalvy 
tehát három hét leforgása alatt Pólában és Keszthelyen járt . — 1882. december 
14.: „Utána kell járni, mert a faluba be-be kell mennie . . . Hogy vájjon 
kapa alá ereszthetünk-e 50 holdat, az at t tól függ . . . Bár lehetne vagy 20 
holdat a szénának szánni!" — 1883. február 7.: Úgy látszik, nem sikerült 
az előző évben a mustra ökröket a földvári, illetve a cibaki vásáron eladni, 
mert most azt írja Hunfalvy: „Tehát a' Sz. Mártoni vásárra hajtsa el a két 
öreg ökröt." — 1883. február 20.: ,,. . . bevessük-e kukoriczával az 50 holdat 
mind . . . A földvallatóknak adja ki csövekben a csinkvántit . . . " . n — 1883. 
február 28.: „Hogy mint nyesse a bokrokat vagy a fákat, azt az asszony csak 
a jövő héten írhatja meg; most látogatóban van nénénél Magyar Óváratt ." 
— 1883. április 22.: ,,. . . Kovács Gyula úrral szerződtem a' cséplósre nézve." 

Mivel mindkét házastárs foglalkozott a gazdasággal, természetesen levél
ben is tárgyalták egymás közt a gazdaság ügyeit, ha távol voltak egymástól. 
A gazdálkodás kezdeti idejéből szól az alábbi levél (Késmárk, 1861, március 5.): 
„Kedves Mimim ! ... . Földvárra érvén, ott mindent meglehetős jó rendben 
találék . . . János, úgy látszik, iparkodik, és talán azért voltak kis panaszai 
is ." Aláírás: „Votre féri". (Bizonyára úgy utazott Tiszaföldvárról Késmárkra 
Hunfalvy, hogy közben nem találkozott Lini asszonnyal). — (Tiszaföldvár, 
1871. június 5.). Lini asszony Hegyeshalomból írt, a Bécs közelében levő 
Mödlingbe utazik. Az ura jelenti neki: „Tegnap és ma bejártam már eléggé 
a' földet . . . Azért írom meg, mert Te aggódtál a' kukoricza m i a t t . . . ide 
is fogok szaladni, hogy a' kőművessel alkudozzam a' kastély kivakolására és 
a' cselédház aláfalazására." — Jóleső az a kedves, meleg hang, amelyet a 
Hunfalvy-házaspár a gazda irányában használt, családi dolgokat is közölve 
vele. Lini asszony szerezhette meg elhalt férjének megőrzött leveleit János 
gazdától. — Föltűnő, hogy János gazdától egyetlenegy levél sem található 
a kéziratok között. 

íme: Hunfavly Pál, a gazdász és — az ember. 

10. 1851-ben történt Pestre költözésétől kezdve Hunfalvy állandóan bő
vülő kapcsolatokat t a r to t t fenn a tudománynak mind hazai, mind külföldi 
képviselőivel. Ezek az összeköttetések nem ragaszkodtak mereven a tudomá
nyos i életben szokásos keretekhez és formákhoz. Emberi vonásokkal gazda
godva elég sokszor meghitt barátsággá fejlődtek. Hunfalvy igyekezett ilyen 
tartalommal telített kapcsolatokat létrehozni. A konvencionális udvariasság 
helyébe nála a lényéből fakadó meleg vendégszeretet lépett. Ebben volt 
részük azoknak a Magyarországra ellátogató tudósoknak és hozzátartozóik
nak, akiket meghívott pesti otthonába ós homokpusztai birtokára. Ezeknek 
a kötelékeknek a kialakítását természetesen csak azért lehetettt megvalósítani, 
mert Lini asszonyban is megvolt rá a hajlam és a képesség. A személyes érint
kezést aztán levelezés, fényképesére követte. Többen Hunfalvynéval külön is 
leveleztek, pl. Schott felesége és Wiedemann. Ebbe a körbe belevonták Lini 
asszony két unokahúgát, Rock Lujzát és Paulát is. Az 1868. évi Balti-tengeri 
utazás — Lini asszony, Rock Lujza és Paula is részt vett benne — nagyban 
előmozdította az ilyen összeköttetések kifejlődését. 

11 A földvallató szabatos jelentésére nem találtam adatot. A cinquantino kukorica 
olasz származású; rövid a tenyészideje, ezért másodterménynek is alkalmas. 
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Torkos Sándor, az Akadémia levelező tagja (Szombathely, 1855. decem
ber 24.) megköszöni Hunfalvynak azt az ajánlását, hogy levelezésbe lép vele. 
Levelét így fejezi be: ,,. . . a' Tekintetes Asszonyságnak is kezeit csókolva . . .". 
— Fábián István, ugyancsak levelező tagja az Akadémiának, kérdi (Sopron-
szóplak, 1857. január 8.): Miért hagyta ot t Török János Bécset ós a Magyar 
Sajtót, s mibe kezd újra Pesten? A kaméleon színe egyre változik. Üdvözli 
Hunfalvynót is. — Riedl Szende egy hely és kelet nélküli, de Pestről küldött 
és valószínűleg 1858-ból való német nyelvű levélben sajnálkozását fejezi ki 
amiatt , hogy közbejött akadályok folytán nem töltheti az estét Hunfalvy 
családi körében. 

Ujfalvy Károly Ödön, az Akadémia kültagja (Párizs, 1874. november 21.): 
,,. . . nőm szívesen üdvözli . . .". — Duka Tivadar, az Akadémia tiszteleti 
tagja (London, 1884. december 26.): ,,. . . magamat a Nagyságos Asszony és 
a tisztelt Tanár úr kegyeibe a jövőre is ajánlhassam . . .". 

Schott Elise, Schott Vilmos felesége (Berlin, 1872. november 25.) írja 
Lini asszonynak: „Verehrte theure Freundin! . . . die glückliche Verbindung 
der liebenswürdigen Louise Rock . . . Nächstens wird mein Wilhelm den 
Brief Ihres Herrn Gemahls beantworten, jetzt steckt er dick in sich ange
häuften Arbeiten." (Schottné i t t Rock Lujza férjhezmenéséhez gratulál). 

Donner Ottónak Helsinkiből kelt levelei német nyelvűek. — 1869. au
gusztus 7.: Sajnálja, hogy vele és családjával nem mehetett Tammerforsba. 
Fényképét küldi, s kéri Hunfalvy, Hunfalvynó és a kisasszonyok fényképét. 
— 1872. november 12.: Magyarországról való elutazásáról beszél. — 1874. 
szeptember 30.: ,,. . . so lenken doch die Gedanken so gern den schon bekann
ten Weg nach Pest und Homok puszta ein." — 1879. február 12.: Megemlíti, 
hogy több ízben élvezett nálunk vendégszeretetet. 

Krohn Julius (Helsinki, é. n. június 27.): „Mit der Bitte Ihrer lieben 
Frau Gemahlin und Ihren Fräulein Nichten meine herzlichsten Grüsse zu 
vermitteint." 

Bergbom Emilia Hunfalvynénak (Helsinki, 1869. november 14.): Üd
vözli Hunfalvynét, Hunfalvyt, Paulát és Lujzát. — Björkman Amália Hun
falvynénak (hely és kelet nélkül): Megköszöni a Magyarországon kellemesen 
eltöltött időt. (Ez a két levél is német nyelvű). 

Blomstedt Jenny írja Hunfalvynénak (1867. január 29., a helynév nem 
olvasható világosan): „Meine liebe theure Freundinn! . . . nie werde ich Un
garn und besonders Ihre liebreiche Familie vergessen . . . Doch erst müssen 
Sie, das heisst Herr Hunfalvy mit Frau und Luisa Rock zu uns in Finnland 
kommen." 

Marzer Ludw. (Dorpat, 1879. október 20.): Köszöni Hunfalvy fényképét. 
A szegedi árvízkatasztrófára utalva írja: „Darf ich die inliegende Summe von 
armen Szegediner Landsleuten zu übermitteln." 

Jansen kisasszony (Dorpat, 1870. október 15.) kimerítő levelet küld, 
mivel atyja akadályozva van az írásban: „Sie dürfen nicht gar zu schlimm 
denken von der Höflichkeit meines Vaters . . . wenn ich — Ihrem auszeich
nenden Wunsche gemäss — ganz leiste meine Photographie mit hineinschiebe... 
Mennyi kedvesség ebben a néhány sorban . . . 

Thorsen E. M. (Koppenhága, 1859. augusztus 2.): „Hochverehrter Herr 
und Freund ! . . . während meines Pester Aufenthaltes . . . Ich mache immer 
grössere Fortschritte im Ungarischen." 
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Lindström Károly Ádám, az egyik vezető stockholmi napilap főszerkesz
tője hely és kelet nélküli levélben köszöni meg azt a kedvességet, ,,. . . mit 
welchem Sie den Fremden in Ihr Haus empfangen haben." A levél 1865 előtti
nek látszik, s tartalmából kitűnik, hogy Lindström jeruzsálemi tanulmány
útjáról küldi. — (Stockholm, 1865. október 19.): „Ich und meine ungarische 
F r a u . . .". — (Stockholm, 1870. április 14.): Lindström és felesége közösen 
ír Hunfalvynénak : ,,Liebe Geehrteste Frau v. Hunfalvy!" Köszönik a fény
képeket, a kis Pauláét is. 

Schiefner Antal, a szentpétervári nyelvész tiroli nyaralásából ír (Kloben
heim auf dem Rit ten, 1872. július 26.): „Ich lass während der Zeit Arany's 
Eredeti népmesék durch . . . Meine Frau sendet den lieben Ihrigen die herz
lichsten Grüsse." 

Wiedemann leveleiből négyet idézek; Szentpétervárról vannak keltezve. 
— 1872. szeptember 8.: Hunfiavynénak szól; megköszöni Hunfalvyék vendég
szeretetét. — 1873. szeptember 3.: „Wie gern hät te ich Sie nach Tisza-Földvár 
begleitet!" — 1878. október 30.: „Könnte ich doch ein Mal im Erzherzog 
Stephan wohnen und mit Ihnen eine Fahr t nach Homok-puszta machen. 
Aber ich muss mir diese Sehnsucht schon vergehen lassen wegen zu wenig 
Geld und zu viel Jahre" . (Hetvenhárom éves volt.) — 1880. január 22.: „Der 
Tod unseres lieben Freundes Schiefner . . . und da er, obgleich ein Peters
burger, doch kein Vollblutrusse ist, so wird ihm bei der hier herrschenden 
nationalen Marotte . ...". 

Patterson Artúr — 1886-tól 1899-ig az angol nyelv és irodalom tanára 
a budapesti egyetemen — írja (London, 1883. június 3.): „. . . My best compli
ments to Madame Hunfalvy". — Rost Reinhold (London, 1884. június 20.): 
„Mein verehrter Freund, in angenehmer Erinnerung an die Tage, die ich noch 
vorigen September in Ihrer Gesellschaft zugebracht habe . . .". Kéri Hunfalvy 
fényképét. 

Marre Aristide (Párizs, 1883. november 19.): Említi Hunfalvynét francia 
nyelvű levelében. 

Homokpuszta . . Kicsendül a vendéglátók vonzó ereje ezekből a leve
lekből azokra a külföldi tudósokra és más személyiségekre, akik a múlt század 
hatvanas-hetvenes éveiben szép számban látogattak el hazánkba. 

11. A külföld számára a múlt század hatvanas éveinek elején az élő 
magyar nyelvészet még körülbelül egyértelmű volt Hunfalvy Pál nevével. 
Ezért nem meglepő, hogy oroszországi nyelvészkedő műkedvelők is Hunfalvy-
hoz fordultak kérdéseikkel és kéréseikkel. Két ilyen levélíróval találkozunk. 

Az egyik Lubicz-Romanovicz Irma. Magyar nyelvű leveleiből az eredeti 
alakban idézek részleteket. — (1863. január 21., a hely olvashatatlan): 
„. . . előre bocsajtva, hogy a kérdező ereiben szintén magyar vér buzog . . . 
azért mindent ami szerette hozza [ ! ] , s' nemzetét érdekli, figyelemmel kísér! !" 
Magyar földrajzi művet akar oroszra fordítani. A finn—magyar rokonsággal 
is foglalkozik hosszú levelében. — (Bécs, 1863. június 15.): „Shakspeare ( !), 
gondolom a magyarra le van már fordítva? s igy nem lenne tán egészen érdek
nélküli egy kis kalandját közzé tenni ." Arany János Koszorújára gondol a 
közzétételt illetőleg. — (Szentpétervár, 1864. január 21.): Deskó úr Hunfalvy 
üdvözletét hozta. Kéri Hunfalvyt, hogy fordítását „Arany úrnak" kézbesítse. 
Várja Reguly földolgozását. — (Szentpétervár, 1864. március 17.): Várja a 
Reguly-művet. „Chakspeare( !) közelgető ünnepélyére . . . nagyon helyes al-
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kalom lenne, ha Arany ur a kis kalandot ezen ünnepélyre közleni ! (így)". — 
A messze idegenbe szakadt lelkes magyar asszony óhaja nem teljesülhetett. 
Nem jelent meg a Koszorúban a Shakespeare születése négyszázadik évfor
dulójának ünneplésére szánt ,,kis kaland". 

A másik levélíró Deskó András, ,,.. .az Orosz Czár kollegiális Tanácsosa 
. . . a' Pleszkói sajtó czenzora . . .". — (Pleszkov, 1864. március 6.): Húsz éve 
távol van magyar hazájától. A csuvasokra vonatkozó munka fordításával 
foglalkozik. Érdekesen tájékoztat bennünket Lubicz-Romanovicz asszonyról. 
Azt írja, Pétervárt jártában meglátogatta; mintegy harminc éves, somogyi 
születésű, s nem tud oroszul. — A következő, hely és kelet nélküli levélben 
közli Deskó: Magyarországon járt, ellátogatott szülőföldjére, Ung—Bereg 
vidékére. Tudósítást küld majd a cseremiszekről és a finnekről. — Lubicz-
Romanovicz asszony idézett 1864. január 21-i levelében azt írja, hogy Deskó 
Hunfalvy üdvözletét hozta. Mikor találkozhatott Deskó Hunfalvyval, vagy 
mikor kérhette Hunfalvy levélben, hogy közvetítse üdvözletét? Deskó 1864. 
március 6-i leveléből ugyanis arra lehet következtetni, hogy ez az első kapcso
lata Hunfalvyval. , 

12. Támogatásért is nem kevesen fordultak Hunfalvyhoz. S nem hiába. 
Szemléltetésül néhány esetet említek meg. 

Vass József kolozsvári piarista tanár, 1858-tól kezdve az Akadémia 
levelező tagja „Nemes Hazafi, Mélyen tisztelt Uram!" megszólítású 1857. 
szeptember 16-i levelében értesíti Hunfalvyt, hogy három Göttingába készülő 
fiatal „egysóghívő" pap, név szerint Buzogány Áron, Ferencz József és Marossy 
föl fogja keresni. Kéri Hunfalvyt, legyen segítségükre. — Mint ismeretes, 
a három unitárius pap Göttingában Budenz baráti köréhez tartozott . 

Weber Fanny (Késmárk, 1862. február 19.) megköszöni, hogy eljárt 
nyugdíja ügyében, jóllehet alig ismerte őt Hunfalvy. Megjegyzi, „dass in 
unserem theuren Vaterlande die Armuth des Lehrstandes zu gross ist . . . " 

Akadt aztán teljesíthetetlen kívánság is. Hörk József, az eperjesi jog
akadémia fiatal tanára arra kérte Hunfalvyt (Eperjes, 1887. február 18.), 
ajánlja őt az Akadémia levelező tagjául. 

De Hunfalvy segítő készsége nem merült ki erkölcsi támogatásban. Fele
ségének írja (Budapest, 1874. június 10.): ,,A' „budget" dolga ne aggasszon 
nagyon ; hisz kerül kerül lehető összegre, kerül ha i t t is ád, ott is ád az ember, 
a' hol nehéz nem adni, vagy a' hol szívesen ád." 

Segítette nyilván a tiszaföldvári árvákat is. Erre következtethetünk 
Lapu Gábor leveléből (Tiszaföldvár, 1886. március 13.). 

Alighanem anyagi segítségre utalást jelentenek Jakab Eleknek, a maros -
széki születésű derék történésznek, az Országos Levéltár nyűg. levéltárosának 
és az Akadémia rendes tagjának „Buda-Pest"-ről keltezett 1890. március 20-i 
sorai. Jakab ismert volt fukar természetéről és panaszkodásban nem fukar 
szokásáról. Levelében írja: „Köztünk legyen mondva, a húsvétra egy krajczár-
nak ura nem vagyok." 

A Felkai Tátra-Múzeum Egylet nevében Scherfel V. Aurél egyleti igaz
gató 1891. december 4-ón rószvétnyilatkozatot küld Hunfalvy Pál özvegyé
nek. Kiemeli, hogy Hunfalvy alapító tagja és nagy jótevője volt az egyletnek. 
— Scherfel Aurél (1835—1895) volt a Tátra-Múzeum megteremtője és tizen
négy évig igazgatója. A maga dolgaiban is többször fordult támogatásért 
Hunfalvyhoz. 
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Ez a magyarázata annak, miért a Tátra-Múzeumban helyezte el Hun-
falvy Pálné az elhunyt kézirati hagyatékát. 

Hunfalvyné leveleiből csak a János gazdának küldöttek vannak meg a 
gyűjteményben. Hiányzanak a hitvestársához intézett levelek. De bármennyire 
sajnálhatjuk is hiányukat, megértjük, hogy érzelmi okokból kiemelte ós vissza
ta r to t ta őket Hunfalvyné. Talán egyszer még előkerülnek Lini asszony írásai is. 

Végezetül emlékezzünk meg Hunfalvynak egy alapítványáról. A pozsonyi 
ev. liceum igazgatója, Schneller István köszönetét fejezi ki az özvegyhez inté
zett levelében (Pozsony, 1892. február 18.) az elhunyt 12 000 forintos alapít
ványáért. — Figyelembe véve a hivatalos átszámítási kulcsokat, az akkori 
12 000 forint mai 97 000 forintnak felel meg. 

13. Hunfalvy lelki alkatának egyik alapvonása a szerénység. Láttuk, 
,,az asszony"-nak nevezi feleségét a János gazdához intézett levelekben, Hun
falvyné pedig ,,az úr"-nak az urát. Szerénységének folyománya lehetett az is, 
hogy általában kevéssé ismerték az őt megillető címeket, — ő maga nem 
használta őket — úgyhogy még Trefort Ágost közoktatásügyi miniszter is 
tévedés áldozata let t : olyan címet adott neki, amely nem illette meg. 1886. 
június 15-i át iratában ugyanis egyetemi tanárnak nevezi. 

Pályafutását a kitüntetések tekintélyes sora kísérte. Nem a kitüntetések, 
hanem Hunfalvynak a kortársak részéről való értékelése az, amire rá akarok 

, mutatni , mert hiszen ez az értékelés a kitüntetésekben is tükröződik. 
Hunfalvy megkapta a királyi tanácsosi címet. 1885-ben pedig, amikor 

végrehajtották a főrendiház igen szerény méretű reformját, az elsőnek kivene-
zett harminc élethossziglani főrend között ott találjuk Hunfalvy Pál nevét 
Gyulai Páléval együtt. 

A budapesti egyetem, újjáalakításának századik évfordulója alkalmából, 
„tiszt, tudorává kreálta" Hunfalvyt, Arany Jánossal egyidőben. Erről szól 
Margó Tivadar rektor 1880. május 13-i értesítése. 

Alighanem a legbecsesebb kitüntetések egyikének tar tot ta Hunfalvy azt 
a születése hetvenedik évfordulóján — a hely megnevezése nélkül — hozzá 
intézett üdvözletet, amelynek aláírása a név helyett: ,,Egy ismeretlen, de 
őszinte tisztelője". 

Két levelet kívánok még megemlíteni. Az egyiket Szabó István (1801 — 
1892) pilisi plébános, az Akadémiának 1839 óta levelező tagja, â jeles Homérosz
fordító intézte hozzá (Pilis, 1855. május 2.). Ebben írja: „Én, mint évekre 
öregebb, bátorkodtalak Téged ily hangon megszólítani, ha Te nem tetted, 
ki sok szép dologban Öregebb vagy . . . Ne vess meg és ne nevess meg együgyű 
falusiságomért, melyet én sokért nem adnék." 

A másik levél írója a Hunfalvyval egyidős Teleki Domokos (1810—1876). 
Teleki Domokos Széchenyi környezetébe került, és Széchenyi reformtörekvé
seit igyekezett Erdélyben előmozdítani. Tiszteleti tagja volt az Akadémiának. 
Ezt írja Hunfalvynak (Gernyeszeg, 1856. december 24.): „Bocsáss meg, hogy 
baráti kifejezésekkel írok, ha újabbi leveledben is címekkel fogsz élni, akkor 
én is teljes címed megadom. Áldjon az ég! vagyok barátod . . ." 

14. Dolgozatom annak a föladatnak a megoldását kísérli meg, hogy 
megismertesse velünk főbb vonásaiban Hunfalvy Pál lelki arculatát, meg
ismertesse velünk az embert. Erre Hunfalvy terjedelmes levelezése fölötte 
alkalmas, mert tisztán tükrözi élete alakulásának belső indítékait. Jóllehet 
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csak vázlatos, rövid részleteket közölhettem ezekből az írásokból, mégis hű 
képet kapunk Hunfalvy lelki alkatáról, kiváltképpen azért, mivel megőrződ
tek a hitvestársához ós a János gazdához intézett annyira jellemző levelei. 
Belső kiegyensúlyozottság, bölcs életszemlélet, kötelességteljesítés, szerénység, 
kifogyhatatlan segítő készség ós a mélyből fakadó derű: ezek azok az elemek, 
amelyekből Hunfalvy nemes veretű egyénisége kiformálódott. Hunfalvy Pál 
nemcsak nagy tudós, hanem, ami több ennél: nagy ember is volt.12 

f LOVÁNYI GYULA 

12 150 évvel ezelőtt, 1810-ben született Hunfalvy Pál, a hazai finnugor nyelv
tudományi munka megszervezője, összehasonlító nyelvészetünk jeles művelője. Kéz
iratos hagyatékából nemrég számos, eddig kiadatlan levél került elő. Arra való tekin
tettel, hogy e levelek Hunfalvy Pál életére, működésére és külföldi kapcsolataira vonat
kozólag jelentős mennyiségű új ismeretanyagot tartalmaznak, folyóiratunk egyik igen 
érdemes és lelkes munkatársa, LOVÁNYI GYULA, hozzáfogott egy Hunfalvyról szóló 
nagyobb tanulmány kidolgozásához. Mielőtt tervét akárcsak felerészben is megvalósít
hat ta volna, a halál kivette kezéből a tollat. Nem kétséges, hogy ha munkáját LOVÁNYI 
folytathatta volna, az említett levelek alapján még számos értékes és érdekes megálla
pítással gazdagíthatta volna nyelvészettörténeti ismereteinket, Hunfalvy Pálról a jelen
leginél is színesebb képet tudott volna festeni, tanulmánya már elkészült részein pedig 
itt-ott talán némi változtatást hajtott volna végre. Noha halála mindebben megaka
dályozta, a szerkesztő bizottság tanulmányának közzététele mellett foglalt állást — 
egyrészt azért, hogy LOVÁNYI GYULA már elvégzett munkájának értékei közkinccsé 
váljanak, másrészt pedig azért, hogy születésének 150. évfordulóján ezáltal is kifejezzük 
tiszteletünket és hódolatunkat folyóiratunk első szerkesztője, Hunfalvy Pál iránt. 

A szerkesztő 


