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ves Virágomnak ezen tette, ha bizonyos: hogy szabad mindeniknek az 
illy es esetekben tulajdon meggyőződése szerént müvelkedni. Én ugyan 
más Irásmódát el nem tudnám semmiképen híre és megegyezése nélkül 
változtatni. — Virágtól Kultsárra folyt a látogatás sora. Közlötte írás
ból velem Gondolatait egy általa kiadandó Hazafi nevű hasznos írásról. 
Ennek készítésére engemet és Vitkovitsot már régtől fogva Társnak hív. 
ürömest megteszem, ha válik valami a' dologból, akaratát: mert ezen 
Írásnak igazi hasznáról megvagyok győződve. Minden Pesti Vásárkor 
jőne ki egy darab, melly tíz árkusokból állana. Tárgya volna ezen 
munkának 1.) minden természetesek, mellyek a' Haza téréin vágynak. 
2.) A' hazai kézi művek. 3.) A' hazai polgári állapot. 4.) A' hazai és 
külsői állapot. Gondolataival mindenekben megegyeztek az enyéim, és az 
első rész kiadatását Augustusban tartandó Pesti vásárra határoztuk pro hic 
et nunc, mivel sajnos volna illy hasznos munkába ez idén bele nem kapni. 
Délutáni Letzkém után Révainál töltöttem az üdőt. 

27. Öt óra után mégis egy kevéssé Révaihoz fordultam. Beszélette 
egy Vidéki Vendégének a' többi között, hogy Zsolnai Dávid Veszprémi 
Préposttól nem nyert több segédséget 250 fi. Grammatikáját kinyomta
tásra. Ma hozták el jobbítás kedvéért az utolsó másfél árkust Gramma
tikája harmadik részéből. Mivel ma sem sokat jegyezhetek föl, meg
magyarázom rövideden a Táragató Sípnak valóságos értelmét Magyar 
nyelvünkben. Tár szavunknak ma több értelmei vágynak mint régenten 
valának : mert azt, a' mit mi e' szó alatt értünk, hajdan három különös 
szavak fejezték ki. Külömböztek őseinknek ajakokban a' Tavar, Tárgy 
és Tár nevek: mellyeket ma tsak Tár szóval ejtünk ki. Tavar a' 
XIII. században, sőt későbben is, még szokásban volt, és kintset jelen
tett. Ebből és nok-ból, melly szavatska nálunk tisztséget teszen, eredett 
vala Tavarnok szavunk, ma megkurtítva Tárnok Mester. Annyit jelen
tett : mint ollyas hivatalt, melly a' kintsekre vigyáz. Maga e; Tavar szó 
mindenképpen közös a' Lappokkal, kik a' kintset hasonlóképen Taver
nák, a' kintsetskét pedig szakasztott a' mi rendszabásunk szerént Taverats-
nak hívják- (Lásd: Ihre Lexicon Lapponicum. 460 a' Taver szónál.) 
Valóban a' Tárnok Mester szavunknak efféle eredetét és értelmét az is 
fölötte bizonyossá teszi: hogy ugyanezen szavunk majdnem mindenütt 
Latánúl Thesaurarius-nok fordíttatik. 

Néh. SZÉCHY KÁROLY másolatából. 

PÁKH ALBERT KIADATLAN IFJÚKORI MUNKÁI. 

Jeles humoristánknak, Pákh Albertnek ifjúkori művei közül eddig 
csak kettő volt ismeretes. Az egyiket, a soproni lyceumi Magyar Tár
saság 51 . örömünnepére írt alkalmi költeményt még ő maga közölte a 
pozsonyi Hírnök 1841 június 28-iki számában Munka és Szorgalom 
czímen, a másiknak a Kárpáti kincs ez. romancznak tartalmát pedig 
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Szabó Mózes ismertette Pákh Albert pályája ez. könyvében (megjelent 
Kolozsvárt Gombos F. könyvnyomdájában 1903). Egész terjedelmében 
azonban még ez a költeménye se látott napvilágot. Újabban a soproni 
evangélikus lyceum Magyar Társaságának régi érdemkönyveiből több 
költeménye és prózai dolgozata került elő, a melyek értékes adatokat 
nyújtanak e tehetséges, de korán elfeledett írónk fejlődéséhez. Azonkívül 
a jegyzőkönyvek is sok adatot őriztek meg önképzőköri buzgó műkö
déséről. 

Pákh 1839 őszén került Sopronba, mint a bölcseleti és theológiai 
tanfolyam hallgatója. Ugyanez év szeptember havában belépett rend
kívüli tagnak a lyceumi Magyar Társaságba, a melynek rövid idő alatt 
legmunkásabb tagja lett. Költeményeket és prózai dolgozatokat írt, sok 
szór szavalt és bírálatokat készített. Szorgalmának elismeréséül 1840 
márczius 7-én rendes taggá, június 23-án pedig titoknokká választották 
meg az 1840/41. iskolaévre. Működésének ebből az idejéből való az 
az indítványa, a melynek alapján újjá alkották a Magyar Társaság szer 
vezetet. Mint legbuzgóbb tagot az 1841/42. iskolaévre ismét megválasz
tották titoknokká, illetőleg jegyzővé, mert később ezt a czímet vette 
föl s e két év alatt ő volt a Társaság lelke, munkásságának új életre 
keltője és irányítója. Alább közlendő költeményein és prózai dolgoza
tain kívül még a következőkről van említés téve a régi jegyzőköny
vekben: Párisi vérnász. Dicséretben részesült költemény. Az Istenhez a 
fergetegben. Kitűzött tárgyról írt költemény, óda Kis János nevenapjára. 
Alkalmi költemény a társaság alapítójának tiszteletére. Hol az éden ? 
és Sirok közt; mindkettő költemény. Végül Utóhangok ez. örömünnepi vers. 

Az érdemkönyvekben a következő, eddig még nem közölt költe
mények és prózai munkák találhatók: 1. Kárpáti kincs: öt részből álló 
hosszú románcz, 2. Fertő partján; érzelmes lyrai vers. 3. A' tengeren 
szülött; jambikus menetű, rímtelen elbeszélő költemény, melynek tárgyát 
valamilyen képről vette szerzője. 4. Hatvani gyűlés 1525-ben; ballada. 
5. Érzetek az első félszázados magyar társaság' örömünnepekor; 
alkalmi óda a Magyar Társaság ötven éves fennállásának emlékére 
(1840). — Továbbá van két örömünnepi prózai dolgozata; az egyik
nek a czíme Szózat a' magyarosodás ügyében, a másiké Szellemi kikép
zés; — ész és szív. 

Az alább közlendő munkák nemcsak Pákh lankadatlan buzgal
máról, hanem bizonyos költői és írói készségéről is tanúskodnak. Humo
ros és szatirikus tehetsége azonban, a mely későbbi írói pályáján ismertté 
tette nevét, ez ifjúkori műveiben még nem nyilatkozik meg. 
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Kárpáti kincs. 
Románcz. 

Szép vidék Szepes' vidéke, 
Kellemfold vadonja is. 
Szép leány Szepes' leánya, 
Báj ló arcza bár hamis. 

Illy volt Róza. Kék szeméből 
A' borutlan ég 1 öveit. 
Szőke fürtje, bájalakja. 
El varázsia férj kebelt. 

Számos ifjú forgolódott 
A' deli leány körül, 
Ámde bársonylágy kezének 
Semmi kérő nem örül. 

I. 
Mert szép Róza szívmélyébe 
Zárta leghőbb vágyait, 
S titkolódzva rejté keble 
Ábrándszülte álmait. 

Némi gőg könyelmű daczczal 
Szép szivére árnyt vete, 
Mert szép szókat, mély udvarlást 
Róza főkép szerété. 

Számos ifjú élettársul 
Kérte Rózát; ő hevült, 
'S bár örömmel látta őket 
Keble csak egyért feszült. 

Andor volt ez, a' vidéknek 
Legkitűnőbb csillaga, 
Kellemteljes kültartása 
Hölgyeknél varázs vala. 

Mind bejárta ő Szepesnek 
Legregényesb bérczeit, 
Hol vadonban vad ropogtat 
"S bányász ássa érczeit. 

És hol Kárpát' legfőbb orma 
Ős havával égbe nyúl, 
Hol rideg fagy- 's sziklahalmon 
A' növény gyéren virul ; 

És a* fürge zerge' talpa 
Röpve szökdel szirteken, 
'S mély tátongó árkok felett 
Borzadás ül a' szivén; 

És hol a' zuhany habozva 
Sziklacsúcsokon rohan, 
Szóval: hol Kárpátnak bája 
Vészszel párosulva van, — 

Ottan Andor vészt nem sejtve 
Bátran és merészen járt, 
Férfi keble ott leginkább 
Elvet és gyönyört talált. 

Lágy szereim volt, a' mit Andor 
Róza mellett erezett, 
Róza' arcza is sugárzott, 
Andor ha közelgetett. 

Ámde Róza önmagát csak 
Fényes sorsra méltatá, 
És kezét az érdemesnek 
Drágán adni gondola. 

III. 

így midőn egy estve Andor 
TŐn szerelmi vallomást, 
'S mézes ajka szép szavával 
Nem vété el a hatást : 

A' csapodár Róza' keble 
A' szereimnek lángitól 
Gyúl adott 's e' szók ömlenek 
A' kevély hölgy ajkiról : 

>Andor ! érzetim jelentik 
A' szereim' hatalma nagy, 
lm előtted nyíltan vallom, 
Szűm' jeleitje hogy te vagy 

Véled úszni át az éltet 
Végre elhatározám, 
Am a' feltét nagy, mi mellett 
Egyedül jutandsz hozzám.« 

»Szólj, ó Róza, szűm' bálványa ?« 
így szól Andor hirtelen — 
»Mond az árt, melly birtokodhoz 
Engem' a' boldogot viszen! 

Szólj ó Róza! legyen bármi 
Nagyszerű a feltét 's ár. 
Csak csekély lesz az, mert hozzád 
'S bájaidhoz utat tár. 

/ 
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Kelljen bár mély tenger' árján 
Túl hazákba hajtani, 
Ott arany gyapjat Jásonként . . 
Colchisből ragadni k i ; 

Vagy mint Hercules tizenkét, 
'S kétszer annyi bajt 's veszélyt 
Itt vagy ott legyőzni kelljen 
Mond! — ó nézd e' szenvedélyt! 

Tűrni, tengni kelljen bármint, 
'S küzdni harci síkokon, 
Vagy lelkekkel Fzembe szállni 
Éjfélkor gyász-sírokon, — 

Bármi árt szabál kezedre, 
Mond ki nyíltan Andornak, 
Nem sokalja azt hős keble 
A' merész kalandornak !< 

»Ó minek sok szép beszédet« 
így szól Róza gőgösen — 
»'S szót minek halmozni ott, hol 
Czélodhoz csak tett viszen ; 

IV. 

A' bementi ajtó könnyen 
Nyíl meg bármi lény előtt, 
Ám belől sebes folyóár 
Elrettenti a' jövőt. 

Mondják, Andor, kebled bátor 
És merész szivet takar, 
Fő tulajdonod kalandszomj 
'S rettenthetlen férfikar. 

Nyíl módjára ront, sodor, dönt 
A' zúdult folyammeder, 
'S árja mindent, mit felkaphat 
Mély örvénybe vonz s teker. 

Ezt dicsőén bemutatni 
Itt a legszebb alkalom, 
Ha kívánod, hogy kegyem rád 
Édes üdvét árasszon-

És csak úgy, ha teljesíted 
E' jelen kivánatom', 
Férjhez illő kérésidet 
Majd nőd én kihallgatom. 

Halld tehát, 's figyelj szavaimra, 
Mellyek bár szokatlanok, 
Ám hogy Róza nőd lehessen, 
Ez lesz egyedüli ok. 

Gyenge deszka-palló a' hid, 
Melly túlpartra elvezet, 
Ám olly szív nem hág reája, 
Élni melly soká szeret. 

Csak kevés szerencse-bajnok, 
A' halál kit nem gyötört, 
A' hullám felett magának 
Bátor szívvel utat tört. 

Ám kinek szerencse kedvez, 
S' a ki vész között nem fél, 
A' barlangban túl az áron 
Szemfényvesztve nézdegél. 

— Népregékben él a' monda 
A' kárpáti kincsekről, 
És a könnyen hívő népség 
Számtalant regél erről. 

Egy téres szobában a' kincs 
Csillogó halomra kel, 
Mellyre nagy karbunkulus-kŐ 
Szerte hajnalfényt lövel. 

Ott hol Lomnicz csúcsa mellett 
Büszkén kél a' Királyorr, 
'S a' Zöld-tóból a' zuhatag 
Gránit-szirteken kiforr. 

Ott egy vad setét üregben 
Kárpátbércz' kincstára van, 
Rémes szellemek' sajátja 
Vége nyúl határtalan. 

A' kis ösvény, melly felé visz, 
Telve baj 's veszélyekkel, 
És olly rejtett, hogy nyomát még 
Csak kevés fedezte fel. 

Itt arany 's ezüstrudakból 
AH a' fal* szegélyzete, 
Itt találni minden ékre, 
Mit némber szerethete. 

Itt ragyog teljes díszében 
A' hölgy' fő kivánata, 
Karperecz, gyémántöv, gyöngysor, 
'S drága-kő egész hada. 

De minek leirni mindezt ? 
Hisz' te úgy is láthatod, 
Csillogó halomra gyűjtve 
A1 hölgy éke mint van ott? 
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Vágyaim csak egynehány pár 
Ékes hindu gyöngysorok, 
Mellyekkel menyekzőnk' napján 
Tündökölni én fogok. 

Mellyeket te megszerezni 
Kárpát hegy' kincstárából 
Fogsz, ha kebled kíván édes 
NŐszerelmet Rózától, 

És e' vágyam' teljesítni 
Holnap tüstént űtra térj, 
'S két nap múlva jegy-gyűrünknek 
Váltására itt be érj. 

Mert ha ekkor nem leendsz itt 
Elveszettnek vélendlek, 
'S szomszédunk Matyus' fiának 
Nője már ekkor leszek !« 

Andor megy. — De szíve mélyén 
Bú 's keservnek férge rág. 
»Mint tud Róza olly rút lenni ! 
Róza! — a' legszebb virág!« 

Róza' gőgje a* vidékben 
Minden ifjúhoz jutott, 
'S tőle minden, ki szerette, 
Mint kísértettől futott. 

Őt megvetni a' kevély lányt 
Szíve elhatározá, 
Ki csalódott szép reménynek 
Érzetét reá hozá. 

Búsan megy, de vigan tér meg 
Keble leghőbb kincsével, 
Ilka ez, most nője immár 
Szíve' hű szerelmével. 

Nagy-Szálok' szép fürdejébe, 
— Melly a' Karpátbércz alatt 
Számos vendégtől keresve 
Ifjat, hölgyet mulattat, — 

Tért be Andor, 's ott szép Ilka 
Érzetit kihallgatá, 
Nője lett 's a' boldog párra 
Áldását az ég adá. 

Róza várt és nyugta nem volt. 
A' sok kérő kimaradt, 
Mert Mátyás és többi társa 
Tőle tüstént elszakadt. — — — 

így jár minden hölgy, ki könnyen 
A' kérőknek fittyet hány ! 
így mint Róza, a ki most is 
Rozzant törpe aggleány ! 

'S a* Kárpát-kincstár gyöngyére 
E' napig még búsan vár ; 
Ilkát, a' legszebb nő-gyöngyöt 
Andor mellett látja bár ! 

Packh Albert m. k. 
Igló—Szepes Vm. 

1840. 

A* tengeren szülött. 
(Festvény után.) 

I. 
Dióhéjként lebeg hullám-tornyok között 
A' könnyű sajka a' bősz tengeren. 
Körötte és minden felől veszély. 
Alól a' végetlen határú óczeán, 
Felől a' boltos aether' kúpja kél ; 
És óczeán és aether vadul viharzanak. 
Alant a' hab zajog, felől sötét ború lebeg. 
Ott olykor felriad villámok közt az ég 
'S a fellegek' zenéje dörg; 
Itt a' zúdult elem' mély sírja tátong, 
'S biztos halált rejt áthatlan kebele. —• 
— A' kisded sajka él csak a' roppant űrben 
A' messze láthatár kihalt. 
Öröm' sugárja 's kín' sötétje tűnik fel 
A' kis hajószeren küzdőkön. 



ADATTÁR 

A' sajkán kínszaggatott arczvonalmakkal 
Egy ifjú halvány nő alélva éledez. 
A' szűz ajk' rózsás pirja el virított, 
'S az égi szem' derűit sugárja törve van. 
Mellette a' hű szolga-nő görnyedve 
Térdén áll 's ápoló kezekkel a' szülő 
Anyának égető kínját oltja; 
Szemén tettetlen részvét gyöngyi csillognak. 
Az aggó férj 's a' nyers hajóslegény 
Elszánt 's edzett kebellel a' habbal küzdnek. 
Felső ruhájokkal mindketten a' gyengült 
Szülőt takarják és az új szülöttet befedik. 
Vitorlákat tárnak ki a' vészdult dereglyén 
Vagy szélbiztos sátort vonnak fejők felé. 

II. 
Dióhéjként lebeg hullám-tornyok között 
A' könnyű' sajka a' bősz tengeren. — 
Benn aggódó révészek működnek 
Rettegve félve aJ közel sülyedéstől. 
A' nagy veszély feszíti izmukat. 
A' vész nő, az ádáz orkán dühöng — 
A' tenger és ég egymás ellen eskvének ! 
Nő a' vész — és a' sajkán nő a' rettenet. 
Mit a' műértő kar kijobbít most, 
Mi biztosítást a* hajós teszen : — 
Azt a' vihar más pillanatban 
Majd féktelen dühével elrombolja. 
Az összevert szálfákban rés nyílik, 
'S aggasztó zajjal a' hab toldúl közzéjök. 
Vitorlájok enyész — kisded árbóczuk dűl — 
'S a' mentő sátor szél' szárnyán lebeg! 
A' kínszenvedt ifjú nő ébredez, 
És vad fájdalma oszlik tőle azonként, 
Körötte mint a' barna habra hab torul, 
'S fölötte mint sűrű felleg sötétedik. — 
>Hol drága gyermekem ? hol kínszülöttem ?« 
— Első hang, melly leszáll szülői ajkiról — 
>Ölembe kedves! itt keresd, itt édened, 
Mosolygva melly neked elődbe nem virult. 
Kín 's rettenet volt léted első perczenetje, 
Csak kín' fiává szültelek e' bőszült ég alatt, 
Hol dörgő fellegek, 's üvöltő orkánok 
Borzasztólag hirdették e' főid' uj fiát! 
Bár éltedben rémítőbb kínt ne esmérj : 
A' tépett szívnek vad fájdalmú kínjait!« 
— 'S a' gyenge féregként hánykódó szülöttet 
Vékony pólájában hideg keblén 
A' dulongó vész ellen őrizi. 

III. 
Dióhéjként lebeg hullám-tornyok között 
A' könnyű sajka a' bősz tengeren. — 
És merre megy és merre hajtatik, 
Csak mély örvény tátong alatta mindenütt. 
A' dúlt keblű atyát kettőztetett erő 
És folytonos küzdés csüggedté nem teszik. 
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Gyengült szivében és hörgő keblében 
Még jobb remény' fényárja kel. 
Nő a' zaj 's vész. — A' tenger' képe rémítő ! 
Itt egy hullámszobor iszonyt gerjesztve 
Lecsap — 's a' sajka mellett tág örvény nyílik ! 
Ott a* villám' czikája borzasztó dörgéssel 
A' rettegő hajós' jobbjánál levág, 
És sűrű árvizt loescsant szerte szét. 
— >Jer hát ifjú világpolgár !« 
— Szóll elszánt hangján az agg matróz — 
»Ölembe jer! Keresztelő papod most én leszek! 
Végórád itt. Sajkánk bölcsőd, koporsód is ; 
Sírod tenger' tágas kebele ! 
Jer! hadd avassalak keresztyének' sorába, 
Csak így szálj-át elhunyt élőidhez ! — 
Fel, fel fiú ! tedd ez utó-szolgálatot, 
Végórádban szent tettnél légy segédem; — 
Meríts vizet tenger' mord öbléből !« — 
— És felragadja az új szülöttet 
'S átihletett érzékenyült keble 
Buzgó imával a' kínok' jeleitjét 
Átadni készül a' keresztyénség' ölébe! 
Míg a' matróz fiú remegő kezével 
Kalapját tenger vízzel tölti meg. 
Sietve nyúl e' szent keresztség — medenczéhez 
Az agg matróz, 's az uj szülött' agyát 
Atya, fiú és szent lélek' nevében 
Tenger-vízzel füröszti meg. — 
Alig dörgé ki még vég Ámenét, 
'S ím egy hullámszobor le csap reájok ; 
A' víztömeg a' mély fenékbe vág — 
'S a' könnyű sajka nem küzd többé a tengeren ! — 

Telelő 20-kán 1840. Packh Albert 
Igló—Szepes. 

Érzetek az első félszázados magyar társaság' örömünnepekor. 
Él a' nemzet! Zőldel a' hon! 
Zeng a' nyelvnek báj szava ! 
Isten a' magyar hazára 
Végenyésztet nem hoza! 
Nemzetünk él, 's érczkeblében 
Él törvény 's jog' érzete; 
Béke leng honunk határán, 
Fénylő hajnal kellemtáján; 
És a' nyelvet némító vágy 
Hála ! czélt nem érhete ! 

Kis körünk is általélte 
Félszázad' sok éveit; 
Átihlette bájvarázszsal 
Sok hevültek' szíveit 
'S ím ! már ötven év' gyümölcsét 
Látjuk és mi élvezzük, 
És szivünk az ég' urához, 
Kis körünk' védangyalához 
Háladalt zeng, 's e' fohászok' 
Ébredésit érezzük I — 

Szenderedni kezde nyelvünk 
A' múlt század' végszakán, 
'S mint szerelmitalt ivó hölgy 
Szunnyadóit e' szép hazán. 
Ámde érte hőn buzogva 
Lánggal ége sok kebel; 
Mert a' nyelv gyulaszta szívet, 
Honhoz 's hon' javához hívet, 
Melly hőn lángoló körökben 
Vágyait találta fel. 

> Adj ad isten, hogy hazánknak 
Ősi nyelve, bájszava 
Zengjen a' magyar vidéken, 
Mint Syrenek' lágy dala ! 
A' magyarnak nyelve éljen, 
Terjedjen határain, 
És magyar szó ömledezzék 
Az egész nép' ajkain! 
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Hol Dunánknak szőke árja 
És Tiszánknak habja zúg, 
'S hol Kárpát' hófedte bércze 
A' magas fellegbe rúg : 
Mindenütt magyar hang intse 
Jóra, szépre a' szivet, 
Öntsön a' meleg keblekbe 
Tiszta honfi érzetet! 

Sok kitűnő lángelmének 
Legyen szíve' hangja ez, 
Tudományok- és tanoknak, 
(Mellyeket homály fedez,) 
Nyelve ez legyen mi köztünk, 
Ez komoly tárgy szózata, 
Mély, szilárd tanokra illik j 
Kellemteljes szózata. 

A sajtó varázs löveljen 
Szerte fénysugarukat' 
Szüljön, 's napvilágra hozzon 
Oktató írásokat. 
Számos nyelvintézetekben 
Sok tudósok küzdjenek, 
'S csengő hangjaink határzott 
Tisztaságot nyerjenek ! 

Szent igaznak és valónak 
Legyenek tolmácsai, 
Kegygyei szólljanak nyelvünkön 
Országunk' hős nagyjai. 
Tisztán hangzzék és szilárdul 
A' bíró' ítélete, 
Részrehajtlanul fennálljon, 
Mint Themisnek mérlege. 

És te nemzet, adj e' nyelvnek 
Bájt, erőt és kellemet, 
Nyíltan vallja mindig ajkad, 
Mit szivet hőn erezett. 
Álhit 's tettetés ne szólljon 
A' magyar' szaván soha; 
Nyíltra csak és férfiasra 
Illő nyelve alkata. 

És az ős Hunyad' fiának 
'S Zrinyi hősi tetteit, 
És hazánk' hajdankorának 
Mind megannyi hőseit 
Zengje e' nyelv, és gyulassza 
Honfi tettre szívünket, 
Ősi szép szabadságában 
Kedveljük csak létünket! t 

És az ifjak' sziveikbe 
Súgjon ez dicső erényt; 
A' magyar hűség' csirája 
Hajtson bennök ép növényt. 
Minden jót e' nyelv növesszen 
A' magyarban már korán; 
így tűnik fel majd egünkön 
A' legtündöklőbb korány ! 

így viruland a' magyar hon, 
'S a' magyar hős sarjadék 
így lesz ép, mivelt, szabad, nagy, 
'S a' honért buzogva ég. 
'S igy regélik külhonokban 
Szép hazánk határiról: 
»Hol magyarnak hangja ömlik 
Ottan isten' ajka szóll, 
'S hol magyarnak ajka zeng 
Ottan istenáldás leng!« 

Packh Albert 
Igló—Szepes. 

Hatvani gyűlés 1525-ben. 
(Ballada.) 

A' hon egét ború fedé, 
'S vésztelte fellegek — 
'S az őrködő magyar Karok 
Hatvanba gyűltenek. 

Szép számú buzgó honfival 
Telek meg a terem, 
Hő szivökben lobogva ég 
Lángzó honszerelem. 

Tanácsra összegyűltének 
'S még nincsen nádorok! 
>Verbőczy nádorunk!« rival 
Egyszerre száz torok. 

Éljen-vihar harsogva zúg 
A' négy falak felől; 
Verbőczy jő, Örül, köszön, 
'S Verbőczy elnököl. 

'S helyet szerényen foglal el 
A' zöld szőnyeg felett •— 
Leülnek majd a hős Nagyok 
Aczéljok csörtetett. 

Ősz fürtű tisztes püspökök 
Ülnek jobb oldalon, 
Tömött szakáluk meghajol 
A* zöldes asztalon, 
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Piros kis sapka vonja be 
Havas gyér fúrtjöket, 
Es barna hosszú csuklya-nem 
Redőzi testöket. 

Balról világi honnak 
Ülnek le rang szerint; 
Szemükből a' bátor kebel 
Fénylő sugara int. 

Peng a' sarkantyú, 's baljokon 
Nehéz aczél csörög; 
Sűrű bajusz 's barkó közöl 
Szavok ki menydörög. — — 

Verbőczy szól — 's figyelm lepi 
A' Rendek' kebleit; 
Élénk színnel rajzolja le 
A' hon' sérelmeit. 

Utánna tűzzel szónokol 
A' bátor Zob Mihál, 
'S kifejtett véleményiben 
Verbőczy mellé áll. 

>Lajos király gyermek-király, 
Kormányra gyenge még ! 
Bizalmát kikbe önti, az 
Mind romlott gaz cseléd !< 

így ordít a' tömött terem 
'S a' sok békés vitéz; 
Ez szólni vágy, felelni az — 
'S zavar 's zajongás kész. 

'S a' hon javáért harczolók 
Buzgón kiáltanak, 
'S kik szóval czélt nem értenek, 
Tettekhez fogtanak. 

Tűzzel kiáltoz Zalkay 
Esztergom' érseke, 
'S a' mint kiált, hószin-fehér 
Szakála rezege. 

Alakja szenvedélyesen 
Előre meghajol, 
Hadar, — asztalra vág keze, 
'S dühödten szónokol. 

Az ifjú büszke Frangepán 
Átellenében ül, 
Barnult szemöldén a' harag 
Redője elterül. 

> Megenged Tisztes Érsek Ur, 
Itten csalatkozik! 
És szórni rút szidalmakat 
Paphoz nem tartozik !« 

»Gaz, a' ki ellenem!« — kiált 
Az érsek, és vadul — 
»Kristóf uram tanácsira 
Még senki nem szorul! 

Éretlen gyermek akkoron 
Szólhat, ha kérdezik, 
Különben a' gonosz fiú 
Ajtón kiűzetik !« 

»Elég!« — riad fel a' merész 
Megsértett Frangepán — 
»Kristófnak Érsek u r ! 
Kard csörtet oldalán ! — 

»Hah ! nékem ezt! e' közhelyen 
O Szenttel így beszél! — 
Oh szent atyák bámuljatok, 
E* gyáva még is él! !< — 

Kiált az érsek, 's átborúl 
A' zöldes asztalon, 
'S a' felgyuladt hős Frangepant 
Ragadja ott nyakon. 

Parázsként gyúl hevült agya 
Vadul szikráz a' szem, — 
Körmét Kristófba vágja be, 
'S szakála gyér leszen. 

A' felbőszült hős Frangepant 
Türelme elhagyá, 
És a' dühöngő érseket 
Legott arczúl csapa. 

Vad lárma támad, 's a' Nagyok 
Szót szóval váltanak, 
Kik Frangepán, kik Zalkay 
Részére állanak. — 

Verbőczy int, Verbőczy szól — 
A' gyűlés vége lett ; 
'S Budán a' bajnok Frangepán 
Toronyba tettetett. 

Tavaszelő 20 kán 1841. Packh Albert 
Igló—Szepes. 
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Fertő' partján. 
Játszva úszik messze Fertő 
Kéklő habja 's csendesen. 
Tiszta nap ködét felvette, 
Kis szellő sem küzd felette, 
Síri csend a.', tág vizén. 

Csak viruló partján látni 
Szőlőkerti halmokon 
Élő lényt. A' bő szüretnek 
Gazda 's népe mind örülnek, 
Búredő nincs arczukon. 

Keblem a: vizár' széléhez 
Vonz 's felé érővel hajt. 
Ott találom szivnyugalmam' 
És belé rejtett bizalmam 
Elfelejtet bút és bajt. 

A' túlparti fénylő tornyok 
Mint mosolyganak felém ! 
Túl a' kisded tenger' árján, 
Túl vidék' kies határán 
Üdvömet mint föllelném ! 

Látom a' tájat, a' sziklatetőt, 
Látom a' táj báni rónamezőt, 
Távol a' Kárpátok ormaitól 
Pezsgeni lágy szelek' árjaitól, — 

Merre repülne szivem 
'S vonz dobogó kebelem! 

Terjed e' tájban egy édeni völgy, 
Környezi hantjait őskori tölgy, 
Árnya alatt gyakor álmadozám, 
És a' jövőket élőmbe hozam. 
Látszik e' völgyben a' kisszerű ház, 
Sűrű körülte a' búzakalász. 
Közte az út csupa rózsabokor 
Szép ott az őszi gyümölcsteli kor. 
Látom e' házban az angyali lényt 
Tiszta-erénytelit, ámde szegényt, 
Nem piperét, de ki bájalakú, 
'S dísze kinek nefelejts koszorú. 
Látlak o Irma, te hű szerelem! 
Képzeletembe' te vagy, te velem ! 
Mindig utánnad eseng szomorú 
Szívem, mig elemészti a' bú ! . 

Szűm te érted vágy röpülni 
Fertő' túl vidékire, 
És Fertőnek mély hullámján 
Átevezni torlott habján 
Szép hazámnak telkire! 

Pochk Albert m. k. 
lgló—Szepes Vm. 

Szózat a' magyarosodás ügyében. 

Örömérzetek közt hagyok el, Nagy Tek. Halg. még mindig ifjú 
erővel diszlő társaságunk első félszázadát, 's reménynyel telt kebellel 
léptünk jövője fátyolozott éveinek korszakába. Ötven szép éveken át 
munkálódtak eleink a' dicső Alapítók példájok által buzdíttatvák, a' 
haladás pályáján; 's ha tekintjük álhatatos munkálódásuk hazafiúi szent 
czélját, szorgalmuk eredményét, — örömérzet fog el; ha nézzük azon 
számosokat, kiket társaságunk volt szerencsés kebelébe fogadni, kik itt 
vetették hazafiúi és emberi jelességök alapját, — illő méltányolásunk 
kifejezésére magunkat csekélyeknek és gyengéknek érezzük. Csekélyek
nek : mert az esmeret és tudomány magasb fokán állók hivatása, azok
nak tetteikről ítéletet hozni, kikben egész nemzet tisztelete központosul; 
gyengéknek: mert az érdemek megítéléséhez szükséges előkészületekkel 
nem birunk. Nem czélom tehát M. T. H. társaságunk és annak tagjai 
ötven éveken szerzett érdemeiket feszegetni, szorgalmuk eredményeit vizs
gálni — bár azt az idő és hely körülményei most, egy új félszázad 
előcsarnokán némileg kívánni látszanak, szavaim csak társaságunk ötven 
évig hiven követett elvének és czéljának üdvös voltát emelendik ki. 
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Ezen elv, ezen czél, mi most nemzetünk ébredésének reggelén mindenki
ben elmulaszthatlan kötelesség, ez a' nemzetisedés szívben, lélekben! — 
Nem mondok én ez ügyben semmi ujat: — a' magyarosodásnak honunk 
virágzására elkerülhetlen szükségét főleg ez utolsó félszázadban szám
talanok, alapos esmeretekkel biró 's honszerelemtől lángoló férfiak eléggé 
bizonyították be; annak minél előbbi terjesztését hathatósan sürgették 
és országunk gondos atyjai a' nemzetet már is czélszerű intézkedésekkel 
örvendeztették meg. Nem mondok ollyat, miről ezen N. E. Gyülekezet 
csak egy tagja is bensőképen meg nem volna győződve, csak egy is a' 
haza ezen szent szavának ellenszegülő elveknek adna helyet szivében! 
Hiszen Ti minket pártfogoltok; a' magyar nyelvbeni előmeneteleinknek — 
elmulaszthatlan kötelességünk mikénti teljesítésének — megvizsgálására 
összesereglettek, 's ha próbatétünk végével öröm sugárzik, vagy bú 
sötétül arczotokon, az mind csupán honi nyelvünk iránti szives részvét
ből támadand! Mélyen van az ember keblébe egy édes érzelem vésve, 
melly minden szépnek, jónak kútfeje; melly a' gyengét és erősét tehet
ségeihez mért legnagyobb áldozatokra ragadja: a' hazaszeretet! És azért 
ne nézzétek szavaimat hiú ifjúi ábrándozásoknak, mik a' kor multával 
önkint eltűnnek: belőlem az én és pályatársaim legtisztább meggyőző
dése szóll. Honszeretetet kivan tőlünk a' nemzet 's mit tehetünk mi e' 
részben egyebet, mint szólni, mint sziveinkbe hazafiúi elveket és érzése
ket oltani, mik minket egykor tettekre ragadók leendhetnek. Szabad 
legyen tehát nemzeti nyelvünk ügyében, nemzetünk és társaságunk érde
kében parányi szómat emelnem, mellynek leginkább most érzem ékes-
szólási varázserő hiányát, midőn olly sokszor elmondott tárgyat ismétlek. 

Óhajtjuk mindnyájan boldogulva látni Hunniát; keresnünk kell 
tehát az eszközöket, mik által ez elérhető. Már egy múlt századbeli 
írónk1 — 's előtte úgy, mint utána számtalanok — monda: »hogy 
valameddig mi serényebbek nem leszünk nemzeti nyelvünk mivelésében; 
valameddig azt az egész hazában közönségessé nem tesszük, valameddig 
az oskolákba, polgári és törvényes székekbe be nem visszük és vala
meddig meg fogjuk azokat az eszközöket vetni, mellyek által nyelvünk 
virágzóbbá tétethetnék, — soha addig sem természeti, sem erkölcsi, 
sem polgári állapotunkra nézve boldogoJc nem leszünk.« A' magyar 
nyelv tehát az, mellynek mivelése 's terjesztése által legfőbb czélunkat, 
nemzetünk boldogságát érhetjük el. Elég volna ezen állítás igazságának 
bebizonyítására azon számtalan hazafiúi intézkedéseket elősoroznom, 
miket naponkint látunk lelkes honbarátok, széles tudományú férfiak által 
létrehozatni; említenem azon kegyes rendeleteket, mik által országunk 
hűn gondoskodó fejedelme a' nemzet legbuzgóbb kivánatát legczélszerübb 
eszközök által segíti elő. De azon kivűl is, olly könnyen folynak ezen 
állítás okai, olly szorosan vágynak a' nemzet érdekével egybekötve, 
hogy bár merre tekintsünk, bár mihez fogjunk, azon sóhajtás tör ki keb
lünkből : vajha e' nép egymást jobban értené, vajha egy közös nyelv 
bájos köteléke által a' jóra, szépre szorosban egybeforradna!« 

1 Décsy S. : Pannoni Féniksz ez. m. 1790. 
Irodalomtörténeti Közlemények. XXII. 7 
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A' magyar nyelv közzététele által először is erősebbek leszünk a 
nemzetiségben. Van egy húr a' hazafi keblében, melly mihelyt megpen-
díttetik, a' legédesb érzet futja át velőnket, keblünk dagad 's öröm-
ittasan karoljuk át képzeletünkben hazánkat, honfitársainkat. Ez a nem
zeti önérzet, melly a' felvilágosodás különféle álláspontjához képest, 
különféle alakban jelenkezik. Majd nemzetünknek sajátságos természete, 
szokásai, viselete, zenéje, dalai ragadnak egekbe, majd ismét polgár
társainknak tudomány, művészet 's iparbeli sajátságai hatnak ránk kel
lemesen. Ezen nemzeti önérzet, mondám, a' kor és míveltség haladásával 
változik és tökéletesedik. Tekintsünk a' múltba, 's olly időkre akadunk, 
mellyekben sokan nyers szokásokban, túlzott függetlenségben, pazar kül-
fényben vagy külnépek szigorú utánzásában kerestek dicsőséget, nemzeti
séget. A' sajátságos küldísz ugyan — ki merné tagadni ? — a nemzet 
életéhez szorosan megkívántató; »Nemzeti fény a' czél, hogy elérd, 
forrj egybe magyar nép /« így kiálta fel nagy Kolcseynk is; azonban 
»a' magyar ember nemzetisége — mikint honunk alapos ismerője 
gróf Széchenyi állítja — egyenes, bátor 's komoly férfiúi érzés a' szó 
legtágabb értelmében, szabadság imádás, hon legforróbb szeretete 's az 
élet kész elhagyása törvényes királyaért.« Olly tulajdonok N. T. H., 
mellyek nélkül nincs nemzet, nincs ország, melly fennállhatna 's nyíl-
sebességgel ne rohanna az egyes embert szintúgy, mint milliókat elnyelő 
sírba! És mi lehetne az, mi ezen tulajdonokat, ezen nemzetiséget kitörűl-
hetlenebbűl oltaná a' haza polgáraiba, melly a' nagyra, kicsinyre egyen
lőbben hathatna, keblét egyenlőbben gyulasztaná, mi egyéb, mint a' 
közös nemzeti nyelv? Vájjon mit tett a' világ egyik legnagyobb polgári 
és hadi ügyekben egyaránt jártas férfia, Caesar, hogy meghódított idegen 
népeit a' közügy szeretetére, a' nemzetiség ébresztésére 's fenntartására 
tüzelje? Hazája nyelvének, a' római nyelvnek tanulására késztette. — 
A' nemzetiség a' népben az, mi egyesekben a' lélek; a test ép lehet, 
mozoghat, darab ideig ki is birja a' csapásokat; de aludjék benne a' 
lélek, mellynek mívei sem idő, sem emberi szenvedély szörnyeinek nin
csenek kitéve, — 's a' jót és üdvöst fakasztó csirák a' szívben soha sem 
fogamzhatnak meg, soha sem hajthatnak jótékony gyümölcsöket. 

Hathatósan elősegíti tovább a' magyar nyelv egyetemítése a' 
miveltséget. Ha tekintjük a' közelebb lefolyt évtizedeket, örömmel látunk 
nemzetünk majd minden osztályaiban olly sebes haladást, millyet a' 
nemzetek évkönyveiben csak keveset találhatunk. Nemzetünk csak néhány 
évtized óta élvezi a' miveltség mindenható sugarait. Voltak idők honunk
ban, igenis voltak, mellyekben a magyar ébredni, fényleni 's hatalmas 
külnemzetekkel egyenlő miveltséggel kezdett birni; — örömmel emléke
zik mindenkit, N. Lajos és Mátyás korára! — azonban a' magyar lát
határ borult, szórta az ozmán, szórta a' belviszály pusztító villámait; 
a' szelíd toll Ölő karddá változott, s' melly olly szépen haladt elő, a' 
nemzet, messze visszavettetett! A' keresztyénséget, az európai mivelt
séget vész fenyegeté, 's az elszánt nemzet ellenálló kőfallá lett, erős 
kőfallá, mellyet az ellen golyói szüntelen rengettek, mellyrol hazafiság 
és vallás ropogtatták ágyúikat, de mellyet a' tárogató sürgető szava, 
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később az egyenetlenség férge miveletlenül 's rongálva hagyott és senki, 
senki nem gondolt annak felépítésére! Szerencsétlen századok, mik a' 
nemzetet sír szélére állíttottátok!! Nem volt nemzeti közös nyelv, mi 
a' népet bátorságra buzdította, mi miveltseget terjesztett, mi egységet 
eszközlött volna. Nemzeti nyelvünk elhanyagolásaért eleink szörnyen bűn
hődtek ! Honalkotó apáink nyelvünk terjesztésével nem gondoltak, meg
hódított népeiknek saját nyelvöket meghagyták, megelegedvek azzal, ha 
a' szittya magzatot ön körükben ápolhatták 's ennek dallosai által hevít-
tethettek. István királyunk keresztyén szokásokat hozott be, 's ezeknek 
terjesztői által idegen nyelvet a' közügyekbe, melly törvénytelenül bitorlá 
majd egy évezreden át az uralkodást, melly hálátlan vendégkint kitolá 
a' jószívű házigazdát saját házából 's ebbe lassanként úgy bele szokott, 
úgy elhatalmasodott, hogy a' ház előbbi ura csak görnyedve, félve alig 
tenghetett; és a' zsarnok úr és hatalmas pártolói köréből kiszoríttatván, 
a' házlakók alsóbb osztálya közt éldegélt, fenntartva közöttük az előbbi 
háztartásban divatozó szokásokat 's erényeket. Nem úgy a' mi korunk ! 
Ez a' zsarnok fájdalmas lánczait megtöré 's folyvást igyekszik azokból 
szabadulni 's helyébe a' ház törvényszerű urát állítja vissza jogaiba. 
'S ez óta kezd nemzetünk újra ébredni, élni, ez óta kezd tudomá
nyoknak 's mi vészeteknek áldozni, csak ez óta derengnek a' mi vei t-
ség sugarai. — A' római nyelv aranykora, élete, még a' múlt évezred 
homályiban tűnt le, és sokszor mondatott el felette: »Béke a halott 
hamvaira ! ő megtéve pályafutását, 's áldás követte nyomait, áldás kor
társait ! * — 'S mi még is előrántottuk a' halottat sírjából, letéptük róla 
az őskoru tiszteletteljes öltönyt, divatunkkal megegyező ruhát adtunk 
reá, 's mindenképen kénszerítők velünk élni 's működni, velünk változni 
's haladni! Vájjon lehetett-e ezen holt nyelvnek erős, szivet, lelket rázó 
hangja, melly a' nemzetet üdvös tettekre buzdítsa ? vájjon lehettek-e 
költőink, iróink, kik azon római ideálok ellenében megállhattak volna ? 
vájjon hányadik része a' nemzetnek értette volna szivök hangjait ? 
A' latin nyelvet a' kivánatíhoz képes változtatni — mit tennünk kellene, 
ha tovább is fenntartanók, — annyit jelentene, mint azt természeti 
szépségéből kivetkeztetni. Cicero nyelvének — ha azt csupán a' tudósok 
szobáiba zárjuk is — mindig akadandnak buzgó pártolói, találkozand-
nak, kik a római classicus világ művei által hevülve, azokat szorga
lommal tanulandják, 's azoknak kincseikkel magokat és nemzetöket 
gazdagítandják. Tudósoknak tehát a' latin nyelvet, 's azoknak, kiknek 
arra közvetlen szükségök van, —- legyen a' magyar egyetemi és kelni 
fog — mint már mutatják a' hajnali sugarak — a' tudományok és mivé-
szetek dele. 

A' magyar nyelv végre az, mellynek közönségesíttetése által 
egység eszközöltetik a' hon lakói közt. Kis hazánkban eleitől fogva a' 
mi időnkig annyi felekezet volt, mennyit a' legnagyobb európai hatal
masságokban is alig találunk. Vallás, nyelv és polgári viszonyok külön-
félesége mind meg annyi külön czél felé vonták a' hon polgárait; a' 
meghasonlás — a' nemzetek ezen mételye — minden előadott alkalom
mal kitört, és soha, vagy csak igen ritkán birhatta összetett vállakkali 

7* 
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együtt munkálatra. Hogy vallásban és polgári ügyekben, minél nagyobb 
egység eszközöltessék, országunk atyjai czélszerűen intézkednek, — de 
hogy nyelvben, 's ez által szellemben mindinkább egybeolvadjunk, mind
egyikünk önerejében áll. Legyünk igazi magyarok! AT közügyekben 
nyelvünk maholnap elérte azt, miért apáink soká küzdtenek; hozzuk 
azt be — ki tilthatná ? hozzuk be magánköreinkbe, igyekezzünk magyarul 
értő 's érző polgárokat nevelni, 's törekvéseinket tiszta önérzet, 's min
den jók áldása követendi! — És ezen nyelvbeli egység az, melly győz 
a* vallásbeli, győz a polgári különbségen is, melly leghathatósb eszköze 
a' nemzet haladásának 's erősségének. Legyünk csak egyszer mind ma-' 
gyarok, 's legyünk bár melly valláson, legyünk nemesek vagy nemtele
nek — minket egy hang fog buzdítani: a' magyar nemzet bájló 
hangja — mi egy czélra törekedendünk: a' magyar nemzet és a haza 
boldogságára! 

Letettem a M. T. H. hitvallásunkat, kimondám társaságunk ötven 
évig követett meggyőződését, elveit — 's tagadhatjuk-e, hogy ez mind 
a' hon leghőbb kivánata volt; tagadhatjuk-e, e' szerint, hogy kis körünk 
számos jó hazafit, sok jeles férfiút volt képes a' hazának nevelni? — 
Nyomdokaitokon haladtunk, Érdemes Alapítók, mellyeken csak üdv 
fakadhat. Forró köszönet nektek, kiket még körünkben tisztelhetünk; 
béke 's áldás poraitokra, kik elhunytatok! — Nagy Kisünk / Téged 
láttak elődeink, Téged látunk mi is vezércsillagkint ragyogni pályánkon, 
és szavaid, tetteid, példád jóra, szépre ragadtanak! Ötvennél többször em
líttetett e' helyen buzgó érzetek közt nagy neved, 's im, mi újra öntjük 
ki Előtted legbensőbb hálánkat! Te mindig buzgó Atyánk, vezérünk, 
gyámolunk valál — 's újra esengünk, társaságunk őrangyala kér: — 
maradj az továbbra is! — Hála nektek mindnyájotoknak M. T. Párt
fogóink, kik becses jelenlétetek által szerencséltettek, buzdíttok, 's ügyün
ket emelitek. Vegyétek előtétekbe adandó egy évi igyekezetünk gyü
mölcsét nem mint szigorú birák, hanem mint jótékony atyák! 

Elmondtam társaságunk félszázados meggyőződését, de hirdettem 
általa a' hon legforróbb kivánatát, a' nemzet legnagyobb érdekét. 0 mért 
olly parányi e' szó! mért nem tud sziveket, veséket rázni, mért nem az 
elfogult keblüeknek a' hon javára czélzó eszközöket kitárni ?! — Fel 
hazámfiai! fel honom leányai, kiknek egy intése gyakran ezer szó dör-
gésénél nagyobb hatású! fel pályatársaim! •— hiv karokkal övezzük e' 
hont, »mellyen kivííl a' nagy világon nincsen számunkra hely«, tárjuk 
fel kebleinket a' fejedelem, a' nemzet a' közjó parancsolva kérő szavá
nak, hogy az benne mindig hű viszhangra találjon. Ne tartson vissza 
semmi álérdek, sem gyávák kárhozatos példái, — tántoríthatlan legyen 
keblünkben a' józan nemzetisedés, rendíthetlen elvünk 's jelszónk: haza, 
nyelv és haladás!! Csak így, egyedül így lesz itt 

A' jobb kor, melly után 
Buzgó imád-ág epedez 
Száz ezrek ajakán ! ! 

Packh Albert. 
Igló—Szepes. vm. 
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Szellemi kiképzés; — ész és szív* 

»Minél inkább távozik ember az anyagtól s emelkedik felsőbb 
lények felé, annál inkább tágul boldogsági köre« — így szóll M. T. 
Halig! a' magyarok legnagyobbika. 'S ha szétvonjuk a' múltkor fátyolát, 
ha tekintjük az emberiség történetét, sőt egyes családok 's emberek 
életét, mindenütt azt találjuk, hogy valódi nagyság és boldogság csak 
ott létezhet, hol a' szellemi tehetségek lehetőleg kimivelve, hol az ész 
életárasztó napkint ragyogva 's a' sziv érzései kellőleg nemesítve van
nak. Kinek ne ötlenek azonnal eszébe az ős Róma 's hajdankori dicső
sége ? 'S kit ne emlékeztetne a* Tiber népének vég- 's határtalan biro
dalma, kit ne koszorús költőik, lelkes szónokaik 's mindmegannyi mély 
tudományú férfiaiknak műveik, kit ne emlékeztetnének a' régiségből szent 
ereklyekkint fenmaradt paloták 's csarnokok nagyszerű romjaik arra, 
hogy Romulus népe nagy, szellemileg kiképzett 's boldog vala? — De 
a* szellem kihalt, az ész ragyogó napja letűnt, a sziv gonoszságok 's 
fondorkodások tanyájává lőn; 's a' nemzet, melly nem régiben a' hata
lom, miveltség 's dicsőség mind eddig elérhetlen fokán a' félvilágnak 
osztogatá parancsszavait, most a' sürü elmehomályban eltörpült; 's melly 
az előtt az ész szárnyain fellengve repdezett, most szárnyaszegetten a' 
porban hunyászkodott. — — Vagy nézzünk szét nemzetünk életén. 
Tekintsük, mikor érhette nemzetünk legnagyobb nagy- 's boldog
ságát. 'S vájjon látunk-e hazánk korszakai közt fényesebbet, mint azt, 
midőn az ős Budán a' 40.000 kötetnyi könyvtár diszlett, midőn Magyar
ország legnagyobb királyának, kit majd négyszázad lefolyta után áldás
sal emleget a' szalmakunyhók pórlakója is, példája által lelkesítve az 
ország nagyjai 's értelmes része a' tudományoknak biztosb menedé
ket adtának, 's a' középkor sötétjébe szövétneket, — habár rövid 
lángűt — nyújtanak? — Vagy lehet-e, ha szemügyre vesszük a' jelen
kor mozgalmait, mik által a' szellem kiképzéséhez mindinkább közele
dünk, lehet-e elfogulatlan kebel nélkül mondanunk, hogy e' haza annyi 
jeles fiai nem az óhajtott nagyság és boldogság fénypolcára vezetnek-e? 

'S midőn igy látnók a' szellemi kiképzettség hathatós 's ugy-
szóllván egyedüli befolyását egy nemzet boldogságára, én is ez alka
lommal, midőn e' társaságnak (mellynek feladata szellemi kiképzés) ez 
évi első örömünnepét van szerencsém megnyitni, a' szellemi kiképzésről 
kívánok értekezni, 's midőn ezt leginkább kettőben: az ész 's a' sziv 
kimivelésében lenni gondolnám, e' kettőről különválva szóllandok, —-
magamnak, a békés türelmet 's kegyes elnézést mély alázattal kikérvén. 

»Az ész hirtelen fejlik a' gyermeknél, növekszik ifjú korunkban, 
kitisztul a' férfiúnál« — mint nem rég olvastuk — 's igy igaz, hogy 
az sírunkig mindig nevelhető, 's nincs úgy mint a' test, földi mulóság-
nak alája vetve. Az észnek nincs, mint a' testnek bizonyos tetőpontja, 
mellyet ha elért, vagy maradnia, vagy visszaesnie kell; miért is azt 
soha tökéletesen kiképzettnek nem mondhatjuk. Ha mi tehát a' platói, 
cicerói newtoni elmék ragyogását szemvakitva, bámulván, azonnal 
keresztbe font karokkal megállnánk azon gondolattal, hogy az ész 
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tökélye eléretett, 's minden mi törekvésünk hiábavaló — nem botorul 
cselekednénk-e ? Mert ha a' tudományok és ismeretek tárháza egészen 
kimeríthetett volna is — mit feltennünk telly es lehetetlen — nem 
következhetik, hogy észbeli mívelődésünk feleslegessé vált. Az ész az, 
melly a' mindennapi élet szükségeit előteremti, melly a' tapasztalás meze
jének virágain való életbölcsességet szed; melly tárgyat tárgyal egybe 
állít 's választ; a' tudomány és ismeret bányáiból kimerített terménye
ket uj meg uj készítmények 's találmányokra használja; szóval az ész 
az, »melly megítéli a' mi van, 's előhozza a' mi nincs.« 

Ki tehát az ész kimivelését gátolná, — mit több középkori intéz
kedések tenni látszanak, — az nem csak az ember boldogtalanságát 
siettetné, hanem gátolná egyszersmind rendeltetése kötelességeinek telje
sítésében. Mert nézd az elmehomályban tévedezőket, — ők vágyaiknak, 
ösztöneiknek eleget tesznek, 's ha eleget tesznek, nem tesznek ugyan 
természetellenit, mert lényegünk állati része sem áll el követeléseivel. 
De mi az ember rendeltetése ? Lehető legnagyobb tökély elérése. 'S miben 
áll ezen tökély ? Bizonyára, nem annyira állati részünk, a' test kifejté
sében, — ámbár ez kétoldalú természetünknek egyik feltétele — ; hanem 
inkább azon égi szikra, mi a' föld milliárdnyi teremtményei közt egye
dül az embernek jutott, 's egyedül igazolja az irás ama szavait, hogy 
az isten képére vagyunk teremtve, — az észbeli tehetségek kiképzésé
ben 's kimivelésében. A' kifejlett eszű félistenkint áll a' világ teremt
ményei között! Semmi meg nem rettenti, a' legnagyobb inség kétségbe 
nem ejti, — nyugottan néz a' világ minden viszontagságainak eleibe, 's 
»jöjjön — mint a' költő mondja — jöjjön a' világ három szeglete, ő 
meg nem riad!« — mert ő mindennek feltalálja okát, 's mindent egy 
közös kútfőből, a' nagy gondviselés és határtalan jóságból eredeztet. 

Nem tagadhatjuk ugyan, hogy a' szerencse vak, hogy érdemes, 
érdemtelen egyforma sulyu mérlegében, 's lehet, hogy a' miveletlen eszű 
is részesül kincseiben, de mint Széchenyi gróf mondja; »Azon boldog
ságot, mellyre mi létünknél fogva emelkedni képesek vagyunk, egye
dül szellemi alapokra állítva érhetjük el.« Mert kinek van kezében annyi 
eszköz, ön, mások, hazája, 's az egész világ boldogságát eszközölni, 
mint a' tárgyakat megválasztani tudó kifejlett eszünek ? — És sehol 
nem tűnik ki inkább a' mivelt ész haszna, mint a' nyilván életben. 
Az uj kor miveltebb szelleme majdnem szükségtelenné tévé a' kardot, 's 
mig őseink ez által vivának magok, 's nemzetek dícsőségiért, nekünk, 
hogy ezt elérhessük, ha hazánkat óhajtott nagyságában látni, ha a' 
tudományok 's művészetek oltárát emelni, 's az emberiség 's polgáríso-
dás mind meg annyi kéjeit élvezni akarjuk, nekünk az ész mindenható
ságához kell folyamodni, fel kell emelkednünk a felsőbb lények felé, 
felrepülni, az ész szárnyain a' féld porából, fel az ég azúrjának örök 
derűjébe. 

Szellemi kiképzésünk másik tárgya a' szív: az ösztönök, indula
tok 's érzelmek forrása. 'S ki ne ismerné ezen forrást? ki ne azon 
érzelmeket, mik belőle majd kellemesen csergedező csermely, — majd 
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szilaj patak, — majd mély lassú és komoly folyam, — majd szabály
talan gátot sem ismerő dühöngő árként szakadnak ? Szerelyem 's gyű
lölet, 's vigalom, bú 's öröm 's azon ezer meg ezer jó 's rossz érzel
mek 's szenvedélyek tarka vegyülete, mik bensőnkben hullamzanak, mind 
a sziv gyermeki. De valamint az ész legjobb tehetségei is rosszra alkal
mazhatók: úgy a' sziv redői is csupán gonosz kútfejévé fajulhatnak. 
'S azért elmulaszthatlan kötelesség a' jó és szent iránti érzelmeket bele
oltani 's 'a gonoszokat gyökerestől kiirtani. És az emberi érzelmek leg-
nemesbike ; a szeretet az, mit soha el nem enyészhető lángbetükkel kell 
szivünkbe vésnünk, hogy annak minden dobbanása az által lelkesíttes-
sék. — És van a' szeretetnek, a' világ hatalmas alkotóján kivüí, egy 
tárgya, melly mindeniknél főbb 's fölségesebb: a hon! Midőn isten ki 
monda a' hatalmas »legyen« szót, 's elő állítá a' földet, kincseivel szép
ségével 's teremtményeinek bőségével ada neki embert, 's monda néki: 
»te vagy az ur tied a' föld kelettől nyugotig, kezed intésire minden 
meg hajol!« De e' föld roppant vala, 's az ember ereje csekély és érze-
ményvilága szűkebbre teremtve, mintsem hogy az isten nagy világát 
magába foglalhatná. És az emberek szaporodván 's szaporodásukkal 
mindén egyesnek hatásköre szűkebbé levén, társulatokba olvadának, 's 
kiszakítanak magoknak a' földmérheti énéből egy darabot, mit művelté
nek védtenek 's min futották rendeltetések pályáját. És ők mind meg 
annyi nagy családokra oszlanak, és a' földrészek mind meg annyi köz
anyákká lőnek, mikből külön külön nép 's nemzet ivadékok származta-
nak, kik egymást hűn átkarolni, a' sziv egész hevével szeretni, egy 
közös czélra minden erőt 's ügyekezetet fordítani, egymásért verőket 
ontani3 szent és mulhatlan kötelességeknek tárták. 

'S egy év ezred huny le nem sokára az idő tengerébe azon kor 
óta, midőn a' kelet egy erős és vészedzett népe útnak indult, midőn a' 
had lármája 's az aczél csörtetése által megrendült kárpáti bérezek 
remegve kaput nyitának, midőn Árpád népe a' »parduezos ős magyarok« 
a' négy folyam partjain letelepedének, magok és utódjaik számára hazát 
alapítanak! Hazát hagyának, de hagytanak utódaiknak érző szivet is. 
Mert e' szivekben lobogó lángal égett a' leg nemesb érzelem: a' szere
tet ; 's e' szeretet tárgya magasztos volt és fenséges: — a' haza! 
Pillants vissza a' történet lapjaiba, nézd a vészt, a' bel 's kül viszályt, 
mi iszony gerjesztő zivatarként íünt fel a' magyarhon egén; 's nézd 
azon maroknyi nemzetet, a' múlt 's jelen magyarjait, 's mondd, mi által 
tárták fenn e' hont, mi volt azon varázs vessző, melly által a' ki kerül-
hetlennek látszó enyészetet eltávolíták, mi egyébb, mint a' sziv leg 
nemesbb érzelme, a' hon szerelem! 

52-ik éve múlik, M. T. Halig ! — hogy társaságunk lelkesektől alapítva, 
lelkesektől ápoltatva ifjakat fogad, ifjakat küld, majd majd a' haza, színpad
jára fellépendőket. Mi is itt állunk újra 's hálás kebellel pillantunk vissza 
mind azon nemesekre, kik e' társaságban buzgó részt vőnek, kik ügyét 
sziveken hordák. Ők koronkint mind le tűntek társaságunk, sokan az 
élet pályájáról is; de mi, ha bár csak lélekben, mint évenként, úgy 
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most is oily örömei fűződünk társaságunknak 52-ét éven át feltűnt tag
jainak szép koszorújába 's el rebegjük a' béke és nyugalmat az elhuny
takra, az áldást 's szerencsét az élőkre. 

'S milly magasztos önérzet, milly tett vágy dagasztja ekkor keb
lünket, M. T. Halig! mert mi szép, mi buzdító e' koszorú. Ott áll az 
agg Nestor, a' haza és nemzet szolgálatában borostyánokat kiküzdött 
ősz bajnok, ott az élet delében vitézül harczoló hős; itt a' világ 's haza 
küszöbén álló tett vágytól lángoló leventék. 

És áll most is az intézet, mellynek feladata észt mivelni 's szivet 
nemesíteni, s mi ennek tagjai örömtelt kebellel üdvözlünk itt benneteket 
M. T. Halig! Hová kegyes birákként sereglettetek össze, meg itélendők, 
mint fejtők meg a feladatot. Vegyétek néhány hónapi faradalmaink 
gyümölcsét kegyesen, 's ha elő adandó munkáinkból, egyébb nem tűnik 
is ki, mint buzgó igyekezet 's lángoló honszerelem, meg vagyunk győ
ződve, hogy e' pár órai figyelem mit nekünk szentelni méltóztattok, 
hazafiúi kebletekben, meg lessz jutalmazva !! 

Packh Albert 
Igló—Szepes 

DE. RUHMANN JENŐ. 

PÁKH ALBERT LEVELEI TOMPA MIHÁLYHOZ. 

Pest febr. 3-án 1853 
Édes Miskám ! 

Vettem három sorból álló leveledet. Véghetetlenül restelem azt, 
mert a' megbántódás hangja szól belőle, mit más, politikusabb capacitás, 
talán észre sem vett volna. 

Röviden: A' Naplóra nézve még annak idejében kiadtam a' ren
delést — a' mennyire t. i. nekem itt rendelkeznem lehet. Megígérték; 
hittem. Jött első kérdő leveled. Oda mentem 's ugy találtam, hogy nem 
tették meg, a' mit Ígértek volt; 's beszéltek holmi múlt viszonyokról, 
miket én nem értettem 's érteni nem is akartam. Ismered azon embereket, 
kikkel hogy engem a' sors nem egészen kedvem szerint áldott meg, sőt 
hogy plane directe megvert velők, azt most egy hónap leforgása után 
eléggé keservesen tudom. De kénytelenek valának ugy tenni, mint én 
ohajtám 's a' lehető legkomolyabb ígéretekkel tértem haza. 'S most 
ismét egy korholó levél! Ez úttal azonban Miska pajtás, ártatlanoknak 
találtam őket. Meggyőződtem róla, hogy a' Napló rendesen elküldetik 
számodra, 's a' hiba másutt rejlik. Azt mondják, nézetnél utána a' 
Miskolczi postán. 

Ne sajnáld tehát e' kis fáradságot, mert az mind az én, mind a' 
te megnyugtatásodra szolgál — engem azon kívül még boldoggá is 
tenne. Ha pedig ott sem látnál sikert, még csak ezért az egy árva 
szóért kérlek, hogy: »Nincs!« s én — Acheronta movebo! 


