
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Adatok Reguly Antal életrajzához 

Nagy nyelvtudósunknak, „Észak Körösi Csomájá"-nak máig sincs össze
foglaló, korszerű tudományos életrajza; sorsa ebben is hasonlít nagy szellemi 
rokonának, Csorna Sándornak sorsához. Reguly Antalról az első életrajzi köz
lések és méltatások tulajdonképpen nem is szülőhazájában, hanem külföldön 
jelentek meg. Először 1841-ben a svéd Borgâ Tidning 48. és 49. száma közölt 
rövid életrajzot az északra szakadt magyar kutatóról ,,G—nd" ( = Gottlund) 
aláírással. Ezt a rövid életrajzi vázlatot magától Reguly tói szerezhette a kiváló 
nyelvtudós. Az életrajzot átvette és a következő évben német fordításban 
közölte Baer a St. Petersburger Zeitungban: Czoma de Körös und Reguly 
Antal címmel megjelent értekezésében (1842. 233. és 236. sz.; megjelent külön
lenyomatban is). Baer cikkét — a Borgâ Tidning életrajzi vázlatával együtt — 
a Világ tet te közzé magyar fordításban (1843. 4—7. sz.). I t t jelent meg először 
magyar nyelven életrajzi vázlat utazónkról. Idézzük a bennünket érdeklő 
részt: „Vállalatának kezdetéről B o r g â T i d n i n g által következőkrül 
értesíttettünk 1841d. 48d. és 49d. sz. alat t G—nd (Gottlund) aláírattál. 

R e g u l y A n t a l 1819dik évi július 13dikán Zirczen (Veszprimmegyé-
ben) született. Miután 1834ben a sz. fejérvári gymnasiumot elhagyá, Győrben 
's Pesten philosophiai 's törvénytudományt tanult, 's a pesti egyetemből 
kilépve — felső Magyarországot, Ausztriát, Morvát és Galicziát már beutazta, 
1839ben eltökélé magát, hogy Németalföldet 's Belgiumot négy hónap alat t 
bejárja. Útját Bécsen Csehországon át Drezdába, Berlinbe, Rügenbe 's onnét 
Rostockba és Hamburgba vette. I t t azon vágytól izgatva, hogy a skandináviai 
éjszak történeti emlékeivel megismerkedjék, Kielen, Kopenhágán s Gothen-
burgon át Stockholmba utazott. Stockholmban nemcsak Skandinnavia törté
netével foglalkozott; a hazájában felébredt lelkesedés a nemzeti nyelv iránt, 
azon szándékot költé lelkében, miszerint előbb éjszakot el nem hagyandja, 
mig a magyar és finn nyelvek rokonságáról saját Ítélete után meg nem győző
dik" (Világ. 1843. 5. sz. 34). Baer tollából került Reguly életrajza a „Beiträge 
zur Kenntniss des Russischen Reiches" című munkába is (a IX. kötetbe), 
amelynek Baer és Helmersen volt a szerzője. E közleményeket — amelyek 
természetszerűen igen szűkszavúak, éppen Reguly magyarországi éveit ille
tően — ismerte és használta Reguly első magyar életrajzírója, Toldy Ferenc is1 

1 A Reguly-album előtt is jelentek meg közlemények Magyarországon az északi 
utazóról: a Magyar Akadémiai Értesítő beszámol az akadémiai üléseken a Beguly segély
kéréséről lefolyt megbeszélésekről (1840—41; 1843—44); az Athenaeum 1841-ben, a 
Nemzeti Újság 1844-ben (II. 48. sz.) leveleit közli, a Jelenkor (1844. 31. sz.) az.Akadé-
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(1. Reguly-album. Pest, 1850. XXV. -1.). Toldynak azonban voltak más élet
rajzi forrásai is. A Reguly-albumnak „Reguly utazásai" című százhuszonkilenc 
oldalnyi bevezetője (megjelent különnyomatban is) tárgyalja többek között a 
nyelvtudós életét is. Toldy mint az Akadémia t i tkára „hivatalból" került kap
csolatba a fiatal magyar utazóval, közöttük terjedelmes levelezés folyt (1. a 
MTA Kézirattárának idevágó anyagát), s később — Reguly hazatérte után — 
mint az Egyetemi Könyvtár munkatársai kerültek közel egymáshoz, annyira, 
hogy Toldy magának a Reguly családnak is személyes barátja lett (1. Reguly 
István és felesége levelezését Toldyval a MTA Kézirattárában). A későbbi 
életrajzi vázlatok Toldy tanulmányán alapulnak (Hunfalvy Pál, A' vogul föld 
és nép. Pest, 1864. 44 kk.; Pápay József, Reguly Antal emlékezete, Budapest, 
1905;2 Zsirai Miklós cikke a Finnugor rokonságunkban [Bp., 1937.1 stb.) 

Nagy íróink, tudósaink életében az egyik legizgalmasabb, lélektanilag is 
legérdekesebb szakasz az indulás, a gyermekévek világa; s legtöbbször éppen 
ezekről az évekről tudunk a legkevesebbet : főképpen azért, mert a „névtelenül", 
ismeretlenül növő gyermek életét még senki nem tart ja megörökítésre méltó
nak, s mire az életrajzírók munkához látnak, akkorra rendszerint azok, akik 
vallhatnának a gyermekévekről, már nincsenek többé. A gyerekkor egyébként 
is rejtett, bensőséges világ, a kívülálló nehezen pillanthat bele: legtöbbet akkor 
tudunk róla, ha az alkotó maga írja meg visszaemlékezéseit. Reguly nem írt 
önéletrajzot, s neki is éppen ifjúkoráról, gyermekéveiről tudunk a legkeveseb
bet. Toldynál erről az időszakról ennyit olvashatunk: „Derék magyar szüléktől 
születve Zircen Veszprém vármegyében, hol atyja a cisterci rend ügyészségét 
viselte, korán kedvelte meg atyja gondos és szerető vezérlete alatt a hazai 
történetet; s már i t t hallotta egyéb nemzeti nagy nevek között Körösi Csorna 
Sándorét is emlegettetni. S a férfi jól emlékezik, hogy különösen e név és viselő
jének hős elszántsága, őt még gyermeket szokatlanul átvillanyozta. A gymna-
sium mindig jelesei közt ismerte, a győri és pesti főiskolák szinte. Kedves 
tudománya i t t és ot t a történet volt. Oktatói közöl Maar Bonifác, a győri 
történettanár, hatott reá legmélyebben, különösen alapossága által; s az ifjú 
figyelmét már i t t a források vonták magokra" (Reguly-album XXII. 1.). 

Körösi Csorna serkentő példáját, élményét Eötvös József emlékbeszéde 
is kiemeli s Összefüggésbe is hozza Reguly későbbi elhatározásával: „Életünk 
mint anyagi, úgy szellemi tekintetben egy hosszú fejlődés. Multunk a jövőnek 
csiráit hordja magában s éltünk fája nem hoz oly gyümölcsöket, melyek nem 
fügtek mint virágok egykor ifjabb ágain. Ezt mondhatjuk Regulyról is, és nem 
hiányzanak gyermek ós ifjú korából egyes vonások, melyek később, midőn 
neve ismertté vált, mint hivatásának jelei, tekintettek. Ilyen az érdek sőt lel
kesedés, melyet már gyermekkorában Körösi Csorna Sándor iránt mutatot t ; 
ilyen a buzgalom, melylyel nemzeti történetünket tanulmányozá" (Bp. Szemle, 
1863. XVIII. k. 40). " 

Az iskolai évekről Toldy csak röviden beszél: a győri gimnáziumot említi 
s a történelmet tanító Maár Bonifác hatását. Hunfalvy — bár igen röviden — 
pontosabb adatokkal szolgál: „Reguly szülétek Zirczen, Veszprém megyé-

miai jelentést és felszólítást teszi közzé. A kutató korábbi életszakaszáról azonban e 
cikkek nem tájékoztatják az olvasót. (A Világ magyar nyelvű fordításai adták az első 
ilynemű tájékoztatást 1843-ban.) 

2 Megjelent a MNy. I. évfolyamában is s a Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai uta
zása V. kötetében (Budapest—Leipzig, 1905.). 
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ben 1819. nyárhó [július] 13-kán; 1828 — 1834. a' székesfehérvári gymna-
siumban, 1834—1836. a' győri akadémiában, 1836—1839. a' pesti egyetemen 
's i t t a jogi és politikai tudományokat tanúlá" (i. m. 44). E részt veszi át 
— némi helyesírási korszerűsítéssel — Pápay is. 

Nagy nyelvkutatónk ifjúkorának szűkszavú életrajzi adatait ismerve, 
érthető érdeklődéssel fordulunk minden újonnan előbukkanó, fölhasználatlan 
adat felé, amely teljesebb megvilágításba helyezheti a kiváló tudós életútját, 
rávilágíthat rendkívüli egyénisége korán jelentkező meghatározó vonásaira. 

A Magyar Tudoraányos Akadémia Kézirattárában van egy igen érdekes 
dokumentum Reguly ifjúkoráról — magától édesapjától, Reguly Istvántól. 
A M. írod. Levelezés 4-r. 88. sz. „Toldy F. levél tárczája" jelzetű gyűjtemény 
tartalmazza azt az életrajzi vázlatot, amelyet — a bejegyzés szerint — Toldy 
Ferenc kívánságára ír t meg Reguly István 1845 novemberében. A fiatal tudós 
ekkor már uráli útjáról visszatérőben Kazány vidékén végezte cseremisz gyűj
téseit. Toldynak az újabb segélyhez szükséges hírveréshez, a készülő Reguly -
albumhoz volt szüksége az életrajzi adatokra, amelyekből néhányat csakugyan 
fel is használt, néhány igen érdekeset azonban mellőzött. A fontos adatokat 
tartalmazó életrajzi vázlatot teljes egészében közöljük: 

„Reguly Antal született Veszprém vármegyei Zirczi Mezővárofban nyári 
hó [fölébe írva: July] l i k 1819ik évben, a' hol is a t tya Uradalmi ügyvifelő. 
Deák tanulmányait kezdette vele ugyan ot t Nagyos [Nagyságos] Tifzt Rezu-
csek Antal Ciszterci rendű szerzetes pap, moftani egri Convent perjele. 1828/9 ki 
évben Sz. Fejérvárra a' Ciszterci Szerzet nevendék intézetébe jutott fő tifzt. 
Zircz-Pilis Pásztói Apatur [!] kegyeffégéből lő osztályú nyelvtudományi tano
dába, a' hol is a' négy osztálybélit N. tifz. Faddi Kristóf Professor ur alat t 
végezte; a' Rhetoricat is o4t halgatta N. t. Szabó Pius Professora lévén, a' 6ik 
iskolára Nagy-Szombatra mentt Professora volt N. tifz. Skutyil Kelemen Sz. 
benedeki fzerzetes pap. A' bölcselkedési tanulmányokat Győrött [!] halgatta, 
Professoral voltak N. tifzt. Bresztyanszky Adalbert mostani fő tifzt. t ihanyi 
Apát a' mér-tanban, N. tifzt. Maar Bonifacius a' történetben, kik alat t lő jeles 
volt, N. t. Orsonlts János a' Physicában, Starke Leander a' logica 's Metaphisicá-
ban, N. t. Molnár Titus a' hit tanban, és Tettes [tiszteletes] Fefzt Ferentz a' Ma
gyar nyelv tanban. Tőrvény tanulmányait a' pesti egyetemben három év által 
1839ki évben végezte. Utazási szándéka előjárói előtt tudva lévén, azon kedve
zést nyerte hogy siettetése végett legelső tehette le próbatételeit, az utazási 
öt hóra szóló levele Mlgos Uzovics János, N. mlgu helytartói tanácsnok, 's 
egyetemi Director ur által néki átadatván, onnan azonnal, haza se menvén 
Posony, Bécs, Prága-felé vévé útját. Stokholmba érkezvén a' kir. könyvtár 
látogatáfa' alkalmával a' főkönyvtárnokkal beszédbe eredvén, ki is a' magyar 
és finnus szavak hafonlatosságait fejtegetvén a' finnus nyelv tanuláfára és 
magyar közti hasonlatosság nyomozására birni igyekeze és annyira is gerjeszté 
vágyát, hogy egynehány nap múlva finnia fő városábul Helsingforzbul érke
zett attyafiával csak ugyan el is mentt ; igy támadván benne a' vágy magyarok 
eredete utáni nyomózódáfra. Helsingforzban az egyetemi Rector és Professorok 
által szívesen fogadtatván, azonnal tanító segédségével a' finnus nyelv tanulá
sához fogott, és azt elméletileg megtanulván onnét a' nép közé mentt, annak 
gyakorlati megtanulására és annyira teve előmenetelt, hogy búvárkodása tekin
tetéből Helsingforzi tudós társaság tagjává neveztetett elfő ottlétekor. 

Még alsóbb iskolákba jár t t mindég katona akart lenni, de a bölcselkedési 
szakban avval mán elhalgatott. Az újságokban leginkább jeles kitűnő előmene-
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telű férfiakrul szeretett olvasni mondván: No mama várjon csak majd rólam 
is olvasnak újságokban. Szállásain mindenütt kedvelték a' fzelid nyájos ille-
delességénél [illedelmességénél?] fogva. Szabad óráiban költészettel, főstéssel, 
énekkel fzeretett mulatni, nyelv tanulással és annak idejében kard vívásban 
és úszásban is foglalatoskodván. 1837ki évben Bécset és annak kornyékét láto-
gatá meg. 1838ik évben a' bánya várofokat nemű ásványi ismeretei lévén járta 
meg, onnét Lemberg és Krakkóig teve utazást, többnyire gyalogosan 's társ 
nélkül az utásbélieken [utazásbélieken?] kívül a' hol is több helyeken kedves 
fogadásokban réfzesűltt." 

Maga az életrajzi vázlat a jelzett kézirat-gyűjteményben folio 37 jelzéssel 
önállóan szerepel; tőle jóval távolabb, folio 77 jelzéssel azonban megtalálható 
Reguly Istvánnak az a levele, amelynek az életrajz a melléklete lehetett. 
Idézzük a levélből a bennünket érdeklő részletet: 

..Tekintetes Ur! 
Kiványsága következeiében bátorkodom átküldeni fiamnak kis biogra-

phiai vázlatát, bölcs bélátásahozképest használandót . . . 
Csákányban Novabr. 27ki 1845. 

alázatos szolgája 
Reguly Is tvány" 

(Jobboldalt fenn Toldy jelzése: „Vett. dec. 5. 845.") 

Az eddig feldolgozatlan életrajzi vázlat több vonatkozásban közöl új 
adatot: Reguly iskolaéveiről, tanárairól, utazásairól, hazai és külföldi forgoló-
dásáról s végül — de nem utolsósorban — karakteréről, gyermekkorában meg
nyilvánuló lelki vonásairól. 

Iskoláiról szólva Toldy csak a győri és pesti főiskolát említi, tanárai 
közül a győri tör ténet tanárt , Maár Bonifácot és a pesti Horvát Istvánt; 
Pápay már pontosabb adatokkal szolgál. „Tanulmányait a székesfehérvári 
gymnasiumban (1828—1834), a győri akadémián (1834—1836) és a pesti 
egyetemen (1836—1839) végezte" (i. m. 1.). Mint Toldy, Szinnyei is csak a 
győri és a pesti iskolaéveket ismeri (1. MÍrók XI.). 

Hogy Reguly Nagyszombatban is járt s hatodik gimnáziumi évét ot t 
végezte, eddig ismeretlen volt nagy nyelvészünk életrajzaiban. 

De további új adatokat tartalmaz az akadémiai kézirat Reguly tanárairól 
is. Reguly István szerint fia már otthon, Zircen elkezdte tanulmányait Rezu-
csek Antal keze alatt . Rezucsek Antal nevét két kéziratos munkája őrizte meg: 
a cisztercita rend történetét írta meg latin nyelven, s naplót írt az 1852—74. 
évekről — ugyancsak latinul (1. Szinnyei, MÍrók). Szinnyei szerint 1819-ben 
— Reguly születése évében — szentelték pappá a cisztercita szerzetest, s 1819— 
27-ig a székesfehérvári gimnáziumban taní tot t ; 1827—29-ig pedig ,,A növen
dékektanára Zirczen". — 1827-ben, nyolc éves korában kezdhette hát el otthon 
a kisdiák latin tanulmányait, s valószínűleg tanárának is része lehetett benne, 
hogy éppen a székesfehérvári gimnáziumba került tanulmányai folytatására. 

Székesfehérvári tanára, Faddy Kristóf is irodalmi alkotásaival örökítette 
meg nevét. Míg Rezucsek munkái kéziratban maradtak, Faddyé nyomtatás
ban is megjelent. 1824-ben cikket írt a Tudományos Gyűjteményben: ,,A vitéz
ség csak a nemzeti csínosodás által dicsőíti meg a nemzetet tökéletesen" (1. 
MÍrók). A nemes erkölcsi eszméktől, őszinte haza- és nyelvszeretettől fűtött 
sorok alapján elképzelhetjük, hogy nevelő példája nem volt hatás nélkül a 
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nagy rátörő fiatal diák lelkére. Az együtt eltöltött négy év alatt a kis Regulyra 
is bizonyára átragadt valami abból a tűzből, ami tanárának 1824-ben í r t érte
kezéséből kicsap: ,,a' Haza dicsőségére czélzó minden mellékes tekíntettűl 
tiszta igyekezet már magában dicséretes, sőt igazán szólván szoros kötelessége 
légyen minden kiművelt Hazafinak, ha édes hazájától nyert jussaira, mint 
annak háláadatos polgárja számot akar tartani , minden tőle kitelhető iparko-
dással Nemzetének javát 's dicsőségét Culturája gyarapítása 's nemesítése 
által előmozdítani és nevelni — " (Tud. Gyűjt. 1824. IX. 45). 

Az értekezés éppen a szellemiekben való vitézkedés fontosságát hang
súlyozza a testi, katonai vitézség mellett. Tanárának eszméi bizonyára nem 
voltak hatástalanok a fiatal diákra, aki még „alsóbb iskolákba jár t t mindég 
katona akar t lenni, de a bölcselkedési szakban avval mán elhalgatott." Talán 
éppen Faddy Kristóf hatására fordult érdeklődése a katonai élet példáitól a 
szellemi élet hősei felé; így gyújthatta szívét már kora ifjúságában lángra a 
tudomány nagy magyar hőse, Körösi Csorna Sándor. Tanárának lelkes szavai 
bizonyára bátorítólag kísérték egész életútján, amikor gyenge szervezetével a 
maga hősies szellemi küzdelmeit vívta: ,,Mind ezeket jól megfontolván a' 
vélünk született vitézségnek időtlen féltése helyett száljunk-fel inkább egye
sült szívvel és lélekkel a' képzett külső Nemzeteknek sorában a' valódi tsino-
sodásnak legmagasabb gráditsára, Anyanyelvünket a' Tudományos dolgoknak 
előadására, 's a' nemes érzeményeknek és indulatoknak felgerjesztésére, daj-
kállására . . . ama culturának élőmozdítására, melly az észnek illendő fel
világosodásából, a' szívnek nemesítéséből a' felséges charactereknek formálá
sából, egy szóval az emberiség' kisugároztatásából áll, legalkalmatosabbá 's leg-
hathatosabbá tévén" (i. m. 50). 

S még talán a nyaranta te t t külföldi utazásokban is egykori tanára sugalló 
erejű szavai vezették:,,Vajha azon vagyonosabb Hazafiak, a' kik édes Hazájok 
kebeléből kiköltözvén költséges utazásokat tsak azért tesznek, hogy a' Magyar 
fény hullámait a' külvilág tsudálja; ezt inkább ama nemes és felséges czélból,[!] 
tselekednék, hogy kikémlelvén a' külső tsinos Nemzetek belső virágzása tsiny-
nyait, mind azt a' mi ri tka 's nevezetes, Nyelvűnknek és Literaturánknak gya
rapítására 's tsinosítására fordítanák" (i. m. 52). 

Fehérvári nyelv- és irodalom (grammatika és poétika) tanárának nemes 
erkölcsi eszményei, buzgó hazaszeretete bizonyára elhatározó befolyással vol
tak Reguly lelkére. Másik székesfehérvári tanáráról, Szabó Piusról, a retorika 
professzoráról, sajnos nincsenek adataink. 

Nagyszombati tanáráról, a szakolcai születésű Skutyil Kelemen Jánosról 
is csak annyit tudunk, hogy mint benedek rendi pap kisebb megszakításokkal 
a nagyszombati gimnáziumban taní tot t s utóbb ott igazgató is lett. (1831-ből 
fennmaradt egy latin nyelvű alkalmi ódája Adamkovics Mihály pozsonyi tan
kerületi főigazgatóhoz.) (L. MÍrók.) 

A rövid nagyszombati év után ismét olyan iskolába került Reguly, 
amely jelentősebb hatással lehetett fejlődésére. A győri iskoláról, illetve taná
rairól már bővebben tájékoztatnak adataink. Bresztyanszky Adalbert Antal 
benedek rendi kiváló képzettségű matematikus volt. 1813-ban a pesti egye
temen bölcsészdoktorrá avatták, 1836-ban az Akadémia levelező taggá válasz
tot ta , s tagja volt a jénai mineralógiai társaságnak is. 1810 óta taní tot t a győri 
gimnáziumban és akadémián. Latin nyelven kiadott matematikai művei mel
lett két magyar nyelvű is fennmaradt kéziratban: Kis geometria, Mechanika 
magyar nyelven (1835), sőt egy szépirodalmi tárgyú fordításáról is tudunk: 
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Az óra és a mandolatorta címmel Kotzebue egyik színművét fordította le a 
győri leánynevelő intézet számára (1. Mírók). 

Mint matematika tanár nem valószínű, hogy különösebb hatással lett 
volna Regurvra, aki — atyja feljegyzése szerint — inkább a humánus tárgyak 
iránt árult el erősebb vonzalmat. Mégis érdemes megjegyeznünk, hogy „lő 
jeles" volt a mórtanban is. 

Annál jelentősebb szerepe volt a győri diák fejlődésére történelem
tanárának, Maár Bonifácnak. Mielőtt azonban az ő alakját méltatnánk, emlé
kezzünk meg röviden többi győri tanáráról is. A magyar nyelvtant tanító Feszt 
Ferencről s a metafizikát előadó Starke Leanderről sajnos nincsenek bővebb 
adataink. A fizikát tanító Orsonics (Iván) Jánosról viszont tudjuk, hogy 
bölcsészdoktor volt, s 1832—50-ig taní tot t a győri akadémián. 1854-ben egy 
értekezése is megjelent „Földünk történelmének vázlata" címmel (1. SZINNYEI, 
i. m.). A hi t tan tanára Molnár Titus János teológiai doktor volt, s 1833—42-ig 
taní tot t Győrben. Több munkát is írt (köztük himnuszokat Szent Imre tiszte
letére). Hogy e tanáraival alakult-e ki valami mélyebb szellemi, lelki közössége 
a fiatal diáknak, arra a kérdésre — az adatok gyérszavúsága miatt — nem 
tudunk választ adni. 

Annál többet tudunk történelemtanárával, Maár Bonifáccal való kap
csolatáról. 

Maár Bonifác neve először Toldy életrajzi vázlatában bukkan fel (innen 
került á t aztán a későbbi életrajzokba). Hogy tanár ós tanítvány között való
ban mélyebb, bensőségesebb viszony alakulhatott ki, annak szép bizonyítéka, 
hogy kapcsolatuk később sem szakadt meg, sőt a derék győri tanár volt az 
Akadémia előtt Reguly segélykérésének szószólója. Mielőtt azonban erre tér
nénk, lássuk: miben lehetett hatással a győri iskolában tanuló Regulyra Maár 
Bonifác. Tanár és taní tvány ugyanegy vidékről származtak: mindketten a 
Dunántúlról, Veszprém megyéből. Maár Bonifác Devecseren született, 1788-
ban, úgyhogy már ötven felé járt, mikor a győri iskolában Reguly a keze alá 
került. A benedekrendi paptanár 1811-ben kezdte tanári pályáját Nagyszom
batban, s 1810—18-ig mint nevelő megfordult Bécsben, beutazta Stájer-, 
Morva- és Csehországot; később Német- ós Olaszországban is te t t utazást. 
Talán tanára személyesen elbeszélt élményei is hozzájárultak Reguly nyári 
útiprogramjainak alakulásához: ő isismegfordul Bécsben s Morva-, Cseh- és 
Németországban. 1818-ban Maárt bölcsészdoktorrá avat ták; 1821-ben pedig 
kinevezték a magyar és világtörténelem tanárává a győri akadémiára, ahol 
harmincegy évig tanított . Ez a tekintélyes szolgálati óv, de fennmaradt írásai 
— s nem utolsósorban Regulyhoz fűződő atyai barátsága — szépen bizonyít
ják, hogy Maár igazi nevelői lélek volt, aki a tudásanyag átadásán túl tanít
ványainak megértő gondviselője, lelki atyja volt. 

1853—54-ben Győrben megjelent Egyetemes történelmét „Hajdani ked
ves Tanítványainak örök emlékül és tiszteletül ajánlja a szerző." Hogy meny
nyire hivatásának élő igazi nevelői jellem volt, történelemkönyvének előszava 
szépen példázza: „Cicero állítása szerint nagyobb és hasznosabb dolgot a köz
társaságnak nem tehetünk, mint sem ha tanítjuk, és oktatjuk az ifjúságot. 
Ezen elvből kiindulva minden eddigi életemet egyedül a hazai ifjúság tanitá-
sára szenteltem, miglen 1851-ben egészségem megváltozván, kivánt nyuga
lomra léptem . . . Már az ember természetében van, hogy ne elégedjék meg az 
események száraz adatai elsorolásával, hanem azoknak körülményeit is tudni 
kívánja. Tapasztalásom is azt mutat ta , hogy tanitványaim örömöstebb hall-
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gatták, s jobban megtanulták a körülményesen [részletezően] előadott esemé
nyeket, mint sem a száraz ada tokat" (1. i. m.). 

Emberi egyéniségére, nemes erkölcsi elveire jellemző a könyv Ciceróból 
vett mottója: „Non nobis solum, sed Patriae nati sumus." A történelem elő
adásában sem elégszik meg az események száraz elősorolásával, hanem a tör
téneti hősök példáival akar buzdítani és nevelni: ,,É 1 e t m e s t e r e is a 
történelem; mert a legszebb, legmagasabb erkölcsi példákat adja élőnkbe,, 
hogy azokat kövessük; példákkal tani t bennünket, hogy ha boldogtalanok lenni 
nem akarunk, látván a vétkek szomorú következményeit, azokat kerüljük" 
(i. m. I., 71). 

Nem csodálkozhatunk hát rajta, hogy a nagy példákkal serkentő, hivatás
tudattól fűtött tanár s a nagy eszmények iránt fogékony diák egymásra találtak. 

Kettejük kapcsolata azonban — ahogy már említettük — nem ért véget 
a győri akadémián. Maár Bonifác később is figyelemmel kísérte jeles tanít
ványa sorsát, akivel levelezésben is állott. Későbbi kapcsolatukról Toldy is 
megemlékezik. Mikor Reguly északon maradása aggodalommal töltötte el 
i t thon a szülőket, Maár Bonifác sietett megnyugtatásukra: ,,A család barátai 
ifjúsági ábrándot s céltalan kalandozási vágyat láttak a messze kitekintő, jól 
kiszámolt s önfeláldozásra kész forró hazafiságból megfogant tervbén; csak 
Maar Bonifác történettanár . . . igyekezett az aggódó apát és anyát némileg 
megnyugtatni. Ez a derék férfiú úgy hivé, hogy ha a keletre menő Kőrösi-
Csoma huszonnégy évvel elébb nyerhetett némi pártolást, e derültebb korban 
remónylhet tán az éjszak Körösié is. Készíte tehát egy rövid tudósítást Reguly 
finn és lapp utazásáról, ' s azt a magyar academia titoknokának [Toldynak!] 
a végre küldte meg, hogy ez a hazafiak buzdítására közzé tegye, érintvén egy
szersmind azt is, hogy ha az academia őt levelező tagjai közé venné fel, e fiatal 
tudósra nézve ez volna a leghathatósb ösztön s tb ." (Toldy, i. m. XXXI.) . 
Maár ,,rövid tudosítás"-áról megemlékezik a Magyar Academiai Értesítő is 
1840-ben. Ezt is érdemes megnéznünk, belőle ugyanis kiderül, hogy Maár 
tudósítása tulajdonképpen Regulynak hozzáírott leveleiből állott. ,,Ez után a' 
titoknok [Toldy Ferenc] Maar Bonifácz győri kir. academiai professornak két 
levelét terjesztette elő, éjszaki Európában utazó Reguly Antal hazánkfiáról, ki 
1839ben Német, Dán- és Svédországokon keresztül Finnországba menvén a' 
finn nyelvet annyira magáévá tette, hogy annak grammaticáján is dolgoznék 
's olly véleményt gerjeszte maga iránt, minél fogva a' helsingfoisi tud. társaság 
által tagsággal is megtiszteltetnék. Innen a' lapp földre költözvén, miután 
ennek nyelvét is, több ideig a' nép közt lakván, megtanulta volna, tudományos 
czélu útját az archangeli és solozéni helytartóságokon keresztül épen jelenleg 
Sz. Pétervárába folytatja. A' jelentő indítványára, melly a' társaság által pár
toltatott , az elnök, a' szép készületü és iparkodásu fiatal hazafit a társaság' 
pénztárából segíteni Ígérte, mihelyt a' társaság' tudományos megbízatásai' 
elfogadására készségét kijelentendi; addig is utasítás-készítésre Jankó"w ich és 
Schedius tt. , Jerney, Kállay és Luczenbacher rr. és Bloch 1. tagokból álló biz
tosság küldetvén k i " (I. Év. 1840. Nov. Dec. I. sz. 21). 

A híradás — némileg eltérő szöveggel — megjelent az Athenaeumban is, 
amelynek egyik kiadója Toldy volt (1. 1841. 26. sz. 415). 

Lényegében tehát régi kedves tanára hívta föl az Akadémia figyelmét 
a távolba szakadt ifjúra, s így Maár Bonifác közbenjárásának köszönhető 
Reguly akadémiai segélye is. Illő tehát, hogy a derék történettanár alakja 
méltó módon szerepeljen Reguly életrajzában. 
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Reguly Istvánnak fia külföldi utazására vonatkozó adatai már eddig is 
ismeretesek voltak. Sok érdekes új adatot tartalmaz azonban a levél második 
része, amely a serdülő ifjú bontakozó jelleméről tájékoztat. 

A serdülő gyermek lelkét már igen korán — a nagyrahivatott emberekre 
jellemzően — a hősi élet, a rendkívüli példák ragadják meg. Kezdetben a testi 
vitézség próbái, a katonaélet lelkesíti, de — talán éppen Faddy Kristóf hatá
sára — hamarosan a szellemi munka bajnokai felé fordul érdeklődése, a „jeles 
kitűnő előmenetelű férfiakrul" olvas legszívesebben az újságokban. így olvas
hatot t Körösi Csorna Sándorról is, akinek hősies vállalkozásáról akkoriban már 
több híradás jelent meg a Tudományos Gyűjteményben, a Magyar Kurírban. 
S milyen jellemző a többre hivatott, nagyratörő lélek már gyermekkorban meg
nyilatkozó nemes becsvágya, amit a nagy példák szítanak magasra: „No mama 
várjon csak majd rólam is olvasnak újságokban." Mintha csak Körösi Csorna 
nemes büszkeségtől izzó, nagyralátó lelkét hallanánk: „Barátom! a nagy kérdés 
megoldása . . . az én feladatommá vált. A nagy czélnak megfelelő lesz egykor 
ju ta lmam" (1. Újfalvi Sándor Emlékiratai. Kolozsvár, 1941. 104). 

Érdekes és figyelemre méltó közléseket tartalmaz Reguly István levele 
fia érdeklődési'köréről is. Megtudjuk, hogy a későbbi nagy tudományos alko
tóban kora ifjúságában jelentkezett a magasabb rendű szellemi tevékenység 
igénye, a tehetség biztos jele; a művészetek iránt muta t fogékonyságot: költé
szettel, festéssel, énekkel foglalkozik. E foglalatosságoknak később kutató-
útján nem kis hasznát látta, mikor néprajzi vonatkozású gyűjtéseit végezte, 
térképeit rajzolta.3 Költői tevékenységének is hasznát vette későbbi kutató-
útján; ismeretes egy finnből készült műfordítása — az egyik legkorábbi és 
legsikerültebb finn fordítás nyelvünkön. A műfordítást abba a levelébe szőtte 
bele, amelyet hazai barátjának írt 1840-ben, s amelyet Toldy is felhasznált. 
A Reguly-album azonban csak részleteket közölt a levélből; megvan azonban 
a levél csaknem teljes terjedelemben az Athenaeum idézett számában. Érdemes 
idéznünk az eddig figyelmen kívül hagyott levélrészletet, amely a sikeres 
műfordításon túl több figyelemre méltó adatot tartalmaz. 

A levél szerint Reguly kitűnő érzékkel rögtön felismeri a finn népkölté
szet, a finn néplélek páratlan gazdagságát s a magyar népköltészettel való 
rokonságát. Soraiból valóságos összehasonlító néprajzi kutatás terve bontako
zik ki. Ugyanakkor tudós határozottsággal, meggyőző erővel használja fel a 
finn népköltészet értékeit a hazai előítéletek, a nemzeti elfogultság és hiúság 
ellen, ami azért is figyelemre méltó, mivel néhány éve, pesti egyetemi hallgató 
korában, a hamis nemzeti ábrándokat kergető Horvát István professzorral 
állott közeli kapcsolatban: nála volt szállása és asztala (1. Toldy, i. m. XXII). 
Lássuk az eddig figyelmen kívül hagyott igen értékes levélrészletet:4 „Nem 

3 Arról, hogy néprajzi gyűjtése során készített-e rajzos vázlatokat, nincs pontos 
tudomásunk. Tárgyi gyűjteményében azonban megmaradt több néprajzi érdekességű 
épület (vogul téli lakóház, cseremisz nyári lakóház, cseremisz éléskamra) modellje. 
(L. Balassa Iván, Reguly Antal néprajzi gyűjteménye [1840—45]: Néprajzi Értesítő 
XXXVI. [1954], 47—64; különlenyomatban is.) Kérdés: nem az ezermesterkedő, mű-
vészkedő Reguly munkái-e ezek a takaros kis modellek? (Reguly térképére vonatkozóan 
1. Borbély Andor „Reguly Antal térképének szerepe az Észak-Urai megismerésében", 
Földrajzi Közlemények. 1955, 231—42; különlenyomatban is.) 

4 Hogy Toldy miért hagyta el ezt a fontos részletet, az érthető, ha ismerjük a 
Reguly-albumban is kifejezésre juttatott óvatoskodó tartózkodását, amellyel — engedve 
az uralkodó nemzeti közvéleménynek — a finn—magyar rokonság kérdését tekintette. 
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tudom, ho] beszéltél anyámmal? talán Zirczen voltál? Ugy olvastad haza í r t 
leveleimet. Azok többnyire „lamentabile carmenek". (Értsd miért és minek?). 
— De még a' finnus népköltészetről kell szólnom. Egy kis darabkát küldök i t t 
próbául. Első fordítási próbám. A' finn nép olly gazdag dalokban, hogy ha 
tudnék magyarul verselni, elönthetnélek benneteket velők. Magyar nyelvre 
fordítani őket, melly rokon szellemű, és hasonló módon fejezi ki magát, igen 
könnyű ós hasznos volna. Rajta mind vissza lehetne adni, mit a' finn költő 
gondolt, 's Össze lehetne hasonlítani magyar és székely népdalokkal. A' moldvai 
magyaroknál is reménylek hasonlókat találhatni. 

Őrlő dal. 

Hogy ha jól ismertem jönne, 
Ki t előbb láttam, jelenne, 
Csókot csókra száj áldoznék, 
Csókkal mézajkon nyugodnék: 
De nem hallatszik aranyom, 
Azért estve az unalom; 
Kedvetlen aludni menés, 
Nincs éjben éden, enyelgés. 
Még kinosb a' fölébredés. 
Kéz csak üresben tapogat, 
Ujj a' hiányban hazudtat. 
Mindig jobbra kellene válni: 
De jön bajom reggelenként, 
Ha dologra többi siet, 

' Ha nyugodni a' többi megy: 
Éjeken egyedül vagyok, 
Árva hitvesnek ágyában, 
Egyedül alvó társtalan. 
Nincs ajkimat ki csókolná, 
Oldalom gyengén karolná, 
ölembe kedvvel simulna — 
Hogy nem hallatszik aranyom 
Konyha előtt kopogtatni, 
Udvarban fát hasogatni, 
Sövény-ajtón faragdálni, 
Ablakom alat t andalgni. — 
Jő j , szegényke, szűk bölcsőmbe, 
Lépj, kedves, meleg ágyomba. 
Nem hívlak épen erősen, 
Csak ha lényed hozzám hozhat, 
Véred keblemhez vezethet. — 
Aztán te ágyamba lépvén, 
Szorulj, szorulj, kis madárkám, 
Közelb hozzám, aranyocskám. 

E ' dalnak szerzője egy finn paraszt nő. Ő ezt egy kézmalom' forgatásánál 
éneklé, hogy vele nehéz munkáját könnyebbé tegye. Schröter ezen dalt, 
„ F i n n i s c h e R u n e n " czimú munkájában szóról szóra fordítá. Hogy én 
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is épen ezt választám, könnyen megmagyarázhatjátok. Mert szépsége fiatal 
embernek olly meglepő, hogy a' finn költészet iránt benned érdeket gerjeszteni 
mással alig lehetett volna jobban. Valami komoly mythologiai tanitás az iste
nek' történeteiből nem fogott volna illy hatású lenni; \s ezek hosszúk is. Azért 
légy jó gondolattal a' finnek iránt. Nézd ezen csendes asszonyt! Hidegnek 's 
érzéketlennek mutatja őt külseje, ajkai ritkán mosolyganak: de ha énekre buz
dul, ömlik belőle a' gazdag benső élet. Benseje olly világ, melly őt ki tudja elé
gíteni, és benső éleményeit nem hagyja az élet' külső szórakozása által zavar
tatni . 

Az által talán nem fognátok megbántódni, ha a' finnek 's tán még a' 
lappok is a' magyarokkal rokonok volnának. Talán fájdalommal értettétek, 
hogy egy magyar ismét árulóvá akar lenni? Ne legyetek büszkék! Ha illy mér
tékben mérhetjük magunkat, ha a' finnek megengedik, hogy nyelvünket az ő 
nyelvosztályukhoz számítsuk, becsületünkre fog válni. Ama' híres dán professor 
Rask, ki 45 nyelven irt, azt monda: »A' finn nyelv maga minden tökélyekkel 
bir, mikkel a többi nyelvek összesen, mellyeket ő ismer«. Nem akarjátok-e 
mégis hinni? De azért jó barátok maradunk! írj sokat. Én olly távol vagyok 
tőletek 's olly egyedül; legyetek hozzám jók. Hagyjátok élveznem, mit olly 
sokáig nélkülöztem. Pótoljatok ki mindent egy napon, mellyet én ünnepelni 
akarok olly szépen, a' milly drága előttem barátságtok. Rég távol vagyok 
tőletek, sokat mondhattok nekem. írjatok februariusban és én megkapom 
februarius' végén Helsingforsban. Azok a' szüléimrőli híreket kedvesbekké fog
ják tenni, vagv ha nem, vigasztalásul szolgálandanak hű barátodnak R e-
g u l y n a k " (Athenaeum, 1841. 38. sz. 596 — 8). 

Hogy ki volt a régi barát, akihez levelét Reguly címezte, sajnos sem az 
Athenaeum, sem Toldy nem közli; talán egyik győri iskolatársa lehetett, aki 
aztán volt tanárukhoz, Maár Bonifáchoz továbbította. Ő jut ta that ta el aztán 
az Akadémiához, Toldyhoz. 

S most térjünk vissza a nagy vállalkozás előtt álló ifjúhoz, akit édesapja 
levele rajzol elénk. A nagyfokú szellemi, művészi érdeklődésben igen fontos a 
„nyelv tanulás", amellyel — öntudatlanul is — már jövendő hivatására 
készül. 

De nemcsak szellemi érdeklődésével készíti magát még ismeretlen hiva
tására. Testi erejét is azzal a buzgósággal, szívósággal edzi, mint nagy példa
képe, Körösi Csorna. Vív, úszik — s akárcsak a gyermek Csorna — hatalmas 
utakat tesz meg, „többnyire gyalogosan 's társ nélkül". A hazai tájakra, a 
bányavárosokba is tudományos érdeklődés viszi, s már fiatalon kitekint a kis 
haza határain túlra is: Bécs, Lemberg, Krakkó — ,,a' hol is több helyeken 
kedves fogadásokban réfzesűlt." 

Néhány soros kis életrajzi vázlat, s mennyi érdekes új adat, s egyben 
figyelmeztetés is, hogy mennyi ismeretlen adat lapulhat még az Akadémia 
Kézirattárának lapjain nagy nyelvész-kutatónkról, akinek máig sincs alapos, 
korszerű életrajza. Pedig Regulynak határainkon túl is ismert és becsült élete 
és munkássága megérdemelné, hogy e hiányt mielőbb pótoljuk. Van is egy — 
sajnálatosan félbeszakadt — szép vállalkozás: ,,A modern nyelvtudomány ma
gyar úttörői"-nek Zsirai Miklós által megkezdett sorozata, amely méltó helyül 
kínálkozik Reguly Antal mielőbb megírandó új, korszerű életrajza számára. 
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