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Ember fölváltja az embert, kidől az egyik 8 másik lép nyomába. 
Életünk folyása egybefonódott hullámvonal, hol szakadatlan a kezdet és 
szakadatlan a vég. Egy ilyen úton a forduló-pontig a pálya fölfelé vezet, 
de azontúl a lejtő következik, melyen kezdetben alig észrevehetően bár, de 
mégis csak lefelé haladunk és erről a lejtőről még nem térhetett vissza 
soha senki.

Az élet eme folyása közös sorsunk, tudjuk jól, hogy ez természeti 
törvény, mert kivétel alóla nincs. Megnyugszunk benne, mert a természet 
rendjével szemben tehetetlenek vagyunk. De bár el is pusztul mindig az 
egyes; fejlődésünk, haladásunk záloga mégis megmarad, mert a szellem 
világában gyűjtött potentiális energia az utódokra száll, kik vele előbbre 
vihetik az ügyet magát is.

Ez a pálya, melyen az emberi értelem kifejlődése, művelődése a mai 
napig haladt, igen kecsegtető. Lejtő az is, sőt hullámzó lejtő, de egész 
lefutásában az emelkedés mégis nyilvánvaló.

Nincs is semmi okunk, hogy akár a további előrehaladás lehetőségét 
kétségbe vonjuk, akár pedig, hogy előre kitüzzük az emelkedés legmaga
sabb pontját, melyen túl következnék azután a ne tovább.

Es az emberiség ügye halad is előre, végéhez közelgő századunkban 
pedig épen hatalmas léptekkel szökkent fölfelé, úgy hogy évről-évre, 
majdnem napról-napra érezünk ez előhaladásból valamit majd az egy, majd 
a más formában, mely a korábbi századok embereit kétségtelenül ijesztően 
megszédítette volna. E század szellem-óriásai a megelőzők fáradtságai és 
saját munkájuk révén oly nagy mértékben halmozták föl nekünk az értelmi 
kincseket, hogy gazdagságunk tudatában el is feledhetjük miként hosszú, 
hosszú időkön át ugyancsak pangott az előhaladás.

Az emberiség közös javát színvonalon tartani minden, a kötelességét 
teljesítő egyén egyaránt hozzájárul.

A horizontot azonban lényegileg csak azok emelik, kiknek saját m a
guk szabta kötelessége egy vagy más formában a tudomány művelésében

*Előadta az 1896. februárius 6-án tartott közgyűlésen.
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áll. És e tekintetben nincs különbség az egyik tudomány és a másik 
tudomány között. Az egyes tudományszakok magas fokú fejlettségének 
ugyanis a többiekkel való benső érintkezés a legbiztosabb jele. Kezdet
ben isolált tudományok lassanként megközelítették egymást, majd érint
kezésbe léptek, ma meg az érintkezés határán egybe is olvadtak, úgy hogy 
itt a mesgye alig vonható meg többé az egyik meg a másik kozott. Egy 
tudomány területének sincs absolut kizárólagossága, az egyes szakok meg
közelített vagy megoldott feladataikkal a rokon ágak kitűzött czeljainak 
eléréséhez is járulnak és így lassanként mindig tágabb-tágabb körű, nagyobb- 

nagyobb szabású problémákhoz futnak az egyes útak, melyeknek közös 
végpontján, a magaslaton az emberiség java, üdve ragyog. Ez minden 
tudománynak az igazi, m ert közös végső czélja.

Nem mondhatni, hogy mindig nyilvánvalók vagy legalább könnyen 
követhetők az útak, melyeken az egyes tudományszakok a közös czél felé 
együtt iparkodnak. Az elméleti és gyakorlati tudományokban sincs e resz- 
ben igazi különbség, úgy hogy a tudomány voltaképen mindig csak egy, 
pusztán a formája más. A múlt megtanított reá, hogy minden, az emberi 
értelem munkájával kivívott, bár talpalattnyi tér sem maradt mindig és 
sehol sem meddő, ép úgy, mint a hogy munka nélkül nem vívtak még ki 
igazán soha és sehol semmit. Semmivel ugyanis nem lendíthetünk semmit.

Kiknek munkatere tehát az emberiség közös ügyének, az igazi köz
jónak, a tudománynak művelése volt és kik helyüket itt megállva, m unká
jukkal lényegesen előbbre is vitték az ügyet, bármelyik nemzet fiai is lettek 
légyen, mégis minden nemzet bizonyos fokig egyaránt saját fiának érezte 
őket és érezi. Mert hisz az ő munkájuk hatána áldást hozott minden egyes 
nép törekvéseire s ez a tudományoknak valóban nemzetközi mivolta, mely 
a sikeres együtt munkálást s vele a biztosabb, gyorsabb haladást is bizto
sítja. Az ily emberek igazi jótevői méltán az emberiségnek. Míg élnek, 
egyaránt örömmel emlegetjük őket, s ha meghaltak, pályafutásuk határ
kövénél könyet hullajtunk ugyan, de egyúttal törekvéseiket magunkévá téve, 
munkájukat folytatjuk és erőinkkel mi is előbbre kívánjuk vinni az ügyet, 
melynek küzdőterén ők maradandó nyomot hagytak hátra.

Ez nem az igazi meghalás, nem az enyészet, sőt inkább ez a resur- 
rectió, ez az emberek örökkévalósága. Az ily egyének elhunytának fájdalmas 
tudatát ellensúlyozza azon maradandó áldás, mely munkásságukból az 
utódokra egyaránt háramol, az ő haláluk elszomorító hírét diadalmasan 
legyőzi azon hálatelt öröm, hogy megszülettek egyátalán. Az ilyenek emlékét 
fölidézni öröm, velük foglalkozni igazi kitüntetés.

Ilyen férfiú volt James D w ig h t  Dana is, ki tőlünk távol, m int idegen 
nemzetnek fia, Éjszak Amerikában, New-York államban Utica-ben 1813. 
februárius 12-ikén született. Vájjon van-e ma mineralogus, ki DANA-nek 

hírét ne hallotta volna ? Vájjon képzelhető-e ma számba vehető mineralogia,
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mely az ő munkájáról tudomást nem vett légyen? Gyűjteményeinket az ő 
systémája nyomán rendezzük, az ő rendszere az, mely ma világszerte az 
ásványok osztályozásában alapul szolgál. S ha tudni kívánunk erről vagy 
arról az ásványról közelebb érintő hiteles valamit, nem nyúlunk-e önkény
telenül is ahhoz a jól ismert vastag könyvhöz, melynek homlokán az ő 
neve húzódik meg? Ahhoz a könyvhöz, mely az éles észnek, vas logikának, 
hangyaszorgalomnak epochális müve, mely a mineralogiát irigylésre mél
tóvá tette a többi összes tudományszakok között?

A mineralogia révén vált Dana és méltán világhírűvé. A mineralogia 
volt kora fiatalságának örömteli tárgya, értelmi kiművelését vele kezdette 
meg s az ásványok szeretetevel fejlődött ki benne a szeretet a természet 
összesege iránt. Pedig a mineralogia koránt sem volt elég tágas tér az ő 
nagy szellemének. A korlátok közé fogott ideák s elvek területenek nevezte 
gyakran. A geologia köreben az őt jobban kielégítő területen mozgott, 
a  hol, úgymond, az összes tudományok valamennyien egyetlen egygyé olvad
nak össze. És a geológiának, sőt még a zoologiának is ép oly beható, mint 
eredmenyekben gazdag munkása lett ő az ásványtan mellett. Mint minera- 
logus Dana világszerte jobban ismert ugyan, de geologiai és zoologiai 
érdemei sem maradnak el az ásványtaniak mögött.

Valóban bámulatos tevékenységű életet élt, élt igazán, mert dolgozott 
mindig. Ha munkáinak csak jegyzékét is tekintjük végig, mely 1835-től 
kezdve úgyszólván halála perczéig egymásutánban a tárgyak változatos
ságáról, nehézségéről, fontosságáról es terjedelméről felvilágosít, az e közben 
lefolyt hosszú 60 évnyi idő daczára alig hihetjük el, hogy mindezeket es olyan 
kitünően egy ember tárgyalta, dolgozta k i ! Hisz elvégre ő is csak egy fővel 
tanult, csak két kézzel dolgozott s az ő órái, napjai, évei sem voltak a 
mienkénél hosszabbak. Igen, de nem hagyta óráit elröppenni hasztalan. 
A tétlenkedésre ideje nem volt. Ez a siker titka. így történt az, hogy mikor 
már idősebb korában a kórtól gyötörve, minden legcsekélyebb értelmi 
munkától is idöről-időre eltiltva volt, mégis a javulás óráiban újból csak 
a munka mellé állt.

így geologiai kézikönyvéből «Manual of Geology» a negyedik kiadás 
kidolgozását, az 1890 őszen őt lesújtott súlyos betegségből való fellábadás 
után, a mint erői vissza-vissza térték, fokozódó munkával folytatta. Pedig 
ekkor már naponta három óránál többet egyátalán nem dolgozhatott. 
És ha most megnézzük e gyönyörű munkát, mely nagy oktáv formában, 
1088 oldalon, több mint 1575 ábrával és térképekkel ellátva, 1895 kora 
tavaszán meg is jelent, a melyet ő elejétől végig a szó szoros értelmében 
újra írt és újra rendezett, mely számtalan eredeti megfigyelésein kívül 
a tudomány megannyi új adatait és elméleteit eg3raránt bírálva tekintetbe 
veszi, mely könyv az ő, mineralogiájából átalánosan ösmert géniusának 
minden hatalm át ragyogtatja, úgy hogy e mű méltán a legbecsesebb geo-
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logiai kézi könyvek 6orába tartoz ik : akkor láthatjuk csak igazán, hogy su 
lelkiismeretesen fölhasznált egyes kis hatások összege mire nem képes! 
Betegséggel sújtott ezen éveiben hozzátartozói, de ő maga is, nem egyszer 
belátták, hogy legjobb volna e nagy mű betetőzését talán már másokra 
bizni, hanem mindezek daczára, m int egyik életírója, fia Edward Sa lisb ury  

Dana megjegyzi, a szilárd akaratból eredő önuralommal és hosszú tapasz
talással támogatva, ő azért csak haladt, lassacskán ugyan, de mindig csak 
előre és végre is 1893-ban a kézirat *már a nyomdába került és az egész 
m unkát 1895 februáriusában, vagyis most egy éve, életének egyúttal utolsó, 
82-ik evében, halála előtt két hóval, diadalmasan be is fejezte.

Egy nyolczvankét éves embertől nem mindennapos dolog ez. 
A sikerben azonban osztozik vele az, ki eletének sorsát az övehez fűzte, 
szerető neje, kinek érező szive, őrködő szeme mindig vele volt, úgy hogy 
nélküle, fiának állítása szerint, sem ez utolsó nagy munkája el nem készül, 
de sőt egyátalán nelküle sem annyit, sem pedig oly sokáig nem dolgozha
tott volna.

Míg sétált lakóhelyén, New-Haven-ben, Connecticut, 1895 április 
havának 13-ik napján és az egész napot vidám, eleven hangulatban töltötte, 
m int rendesen. Este azonban szívbaja támadt, mely másnapra javult ugyan, 
de azért még akkor este, 1895 április 14-én rövid vergődés után csendesen 
örökre elszunnyadott. E legutolsó napig mi jele sem volt, hogy szellemi 
ereje megfogyatkozott volna, úgy hogy élete valóban könnyű, boldog 
véget ért.

Dana élete ritka példája az értelmi fejlettség igen m agas fokának, 

m elynek alapja már veleszületett ugyan, de két nevezetes körülm ény volt 

az, m elynek későbbi igazi nagyságát köszönhette. Az egyik a jó tanárok, 

a másik az utazás. A jó tanárok s kivált a természetrajz tanítója már m int  

10— 12 éves fiúban lángra lobbantották benne a szikrát. Mert nem  csak 

a kathedráról foglalkoztak vele és társaival, hanem  valóban nevelték  is 

őket. Kirándulásokra jártak, melyeken érdeklődése a term észet tárgyai 

iránt mind jobban lefoglalta lelket. Nem elég az, ha csak jól tanít a tanár, 

hanem  nevelnie is kell. Mennyi tévedés, m ennyi helytelen  ítélet tám adhat  

abból, ha a tanár csak a leczkefölmondásra n é z ! Az bizonyos, hogy a rossz  

tanulók később sem válnak épen kitűnő emberekké, de az is bizonyos, hogy  

Justus von Liebig-i’ŐI följegyezték, hogy 16 éves koráig elannyira rossz tanuló  

volt, hogy tanárai csapásnak, szülei pedig szom orúságnak tekintették akkori 

életét. C h a r les  Darwin sem tartozott kora fiatalságában a szokott érte

lemben vett jó tanulók közé. És m égis, e két rossz diák később csak  

LiEBiG-nek, ÜARWiN-nak vált. H anem  hány jóra való tehetség züllik el a 

tanítványok lelkevel, igazi tehetségeivel nem  foglalkozó, automaton tanárok  

Ítélete folytán, a kikből különben hasznosabb férfiakat lehetett volna  

form áln i!
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Dana maga nem egyszer mondotta, hogy későbbi sikereinek alapját 
a  korai jó tanításnak s a benne felköltött érdeklődésnek köszönhette. 
Mert mégis csak más dolog az, mikor a tanár maga köre gyűjtve növen
dékeit, lelkökbe pillanthat, kielégítheti tudni vágyásukat egyátalán, nemcsak 
a leczke szűkre szabott határain belől. És mégis nálunk egeszben-nagyban 
mily kevés súlyt fektetnek erre az igazi nevelésre. Az angolok tanítási 
rendszerét nem szeretik a kontinensen, nem is utánozzák. De követhetnék 
az ő nevelési módjukat, nem a külső, hanem a belső, a lényeges formában. 
A tanítványok leikébe kívánnak ők pillantani, tanítják és felköltik, de ki is 
elégítik érdeklődésüket. John T y n d a l l  beszéli e l,  hogy a hampshire-i 
gazdasági intézetben a fiuk hetenkint összegyűltek, mikor azután a többek 
között minden egyes növendéknek joga volt bármit is kérdezni, melyre 
társaik s az ott levő tanárok megfelelni iparkodtak. A nyolcz évestől 18 
évesig váltakozó korú mintegy 80— 90 fiú talált is ám elég kérdezni valót, 
melyekből az ő lelki világukba is be lehetett pillantani. Nehány kérdést 
meg nem állhatok én sem, hogy ne közöljek. Ilyenek voltak a következők: 
«Mik a királyi csillagász kötelességei?» «Miért csuklik az ember,?» «Ha 
a törülközőt megnedvesítjük, miért lesz a vizes rész sötétebb, mint volt 
előbb?», «Felszáll-e a harmat vagy leereszkedik?», «Igaz-e, hogy az embe
rek egykor majmok voltak?», «Vétünk-e a vegetáriánusok szabálya ellen, 
ha tojást eszünk?» stb., stb. Mennyi mindent nem árulnak el ezek a kér
dések! S ha tanár megfelel reájuk, nem adott-e ezzel egyúttal megnyugvást 
a fiú kedélyének és egyúttal ösztönt is, hogy csak kutasson, érdeklődjék 
tovább ? És nem nevelődik-e így jobban az ember, m intha csak is pusztán 
a leczkéket mondja fel, bármily kitünően is különben?

Ez a pont D ana életében is kiváló szerepet játszott, m éltó volt tehát  

hogy vele foglalkoztunk. Bár m eghallanák azok is, a kiket i l l e t !

A másik mélyre ható fordulatot az útazás idézte elő Dana életében. 
Boldog nép az, mely útazni szeret és utazhat is. S ha a költőnek E ötvös  

J ó zsef  báró szavaiként elkerülhetlenül szükséges az utazás, mikor ember
ismeretet is szerez, hát még mennyire elkerülhetlen az a természetbúvár
nak ! Véletlen dolog-e az, hogy Humboldt, Darwin, H u x le y ,  H a eck e l,  

Agassiz, Leopold  von Buch stb. is utaztak előbb és e közben még inkább 
ez után vált belőlük az igazi Hum boldt, Darwin, H u x le y  ? És azután szere
tünk e utazni mi, vagy ha szeretünk, útnak veszszük-e azt is, ha az alföldről 
Budapestre vagy Budapestről mondjuk Bécsbe szállít a gyorsvonat? És ha 
elmennénk bár szives örömest a legmesszebb vidékekre is, vájjon hány 
teheti ezt meg közülünk! Nem mondom ugyan, hogy csak ezért nem vált 
még honfitársainkból épen egy H um boldt vagy Darwin, de határozottan 
állíthatom, hogy más volna hazánk értelmi színvonala, ha magunk és fiaink 
útazhatnánk és útazni szeretnénk egyátalán.

Dana legelső nagyobb útját az Egyesült-Államok nehány hadi
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hajóján járta  meg 1833.— 1834. években. Alig múlt húsz éves ekkor, alig 
rázta le magáról a hires Y a le  College porát, hol 1830-tól kezdve végezte 
egyetemi tanulmányait, mikor ú tra  kelt. Vagyona, az nem volt, mert 
a gyakorlati pályán mozgó atyja az üzlet embere vala, ki nem jó szemmel 
nézte fiának tudós készültségét, úgy hogy az egyetemi évek eltelte után 
saját maga erejére volt teljesen utalva. Hanem a hajókon a tengerész kadé
tokat mathematikára tanította és ezen a réven 15 hónapig hajózva bejár
hatta  Francziaország, Olaszország, Görögország, Törökország számos 
kikötőit. A szabad órákban a számitó kristálytan fogas tételeit dolgozgatta 
ki, a partokon pedig figyelt, tanult, gyűjtött. A Vesuvnak 1834. évi július 
havi állapotáról szóló és nyomtatásban megjelent első dolgozatának tárgyát 
is ez utazás alkalmával szerezte meg.

Ez utazás után dolgozta ki mineralogiájának is 580 oldalon az alig 
huszonnégy éves ifjú az első kiadását, mert legelső vonzalma az ásvány
tanhoz kapcsolta le egész tevékenységét. Az úton tehát mondhatni meg
érett az ifjú és kezdődött a tudós férfi munkás élete.

De nem ez az utazás volt az, mely azután a tudós férfit is kellőleg 
kidomborította benne. A második, az igazi nagy út. Az Egyesült-Államok 
kutató expeditiójában hivatalosan vett részt, 1838-tól 1842-ig, mint mine- 
ralogus és geologus immár, a déli s a Csendes óczeán vidékein. Először 
Madeirába hajóztak át, onnét vissza Rio Janeiro-ba, majd a Magellan 
szoroson át Chile, Peru partjait keresték föl, azután neki vágtak a Csendes 
óczeánnak és a Paumotu, Tahiti, Hajós szigetek vonalán New-South-Walesbe 
ju to tta k ; ez utóbbi helyről New-Zealand, a Fidzsi szigetek, a Sandwich 
szigetek, majd vissza a Karolinák és azután újból vissza az Egyesült- 
Államok nyugati partjai, Oregon-tól San-Francisco-ig következtek. San- 
FrancÍ6co-ról a Sandwich szigeteken, Singapore-on, a Jóremény-fokon és 
Szt.-Ilonán keresztül tértek vissza New-Yorkba 1842-ben június 10-ikén.

Az azután, ki ennyit látott, ki ennyit tapasztalhatott és hozzá rend
kívül éleselméjü, hangyaszorgalommal kitartó is volt, bizonyára írhatott 
a kontinensek kifejlődéséről, az óczeánok mélyedményéről, a hegyek 
alakulásáról, a korall szigetekről, a vulkánokról, a glaciális korszakról stb. 
stb. megannyi becses dolgozatokat, könyveket. De nemcsak róluk, hanem 
az állatok világából a crustaceákról, az anthozoákról is megannyi becses 
müveket, névszerint a zoophytákról 741 oldalas quart m unkát 61 táblával, 
a crustaceákról pedig két 4° kötetben 1620 oldalt 96 táblával, bennök több 
mint 200 uj zoophytának és ötszáznál több uj crustaceának a leírásával, 
a táblákon legnagyobb részben az ő sajátkezű gyönyörű rajzaival es a szö
vegben az osztályozásnak és a fajok rokonságának olyan éleselméjü meg
állapításával, hogy a rákok osztályozása egész a mai napig csaii kevéssé 
tért el attól, melyet ö Report-jaban adott, a koralloké meg épen változat
lanul maradt.
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Járnak hajók a mi kikötőinkből is messze tengerekre, a tengerész- 
növendékekkel évről-évre kisebb-nagyobb utakra mennek, sőt egy-egy 
hadihajó földet körülfogó útra is el szokott indulni. Vájjon nem mehetne el 
rajtuk, velük egy-egy magyar természetbúvár? Vájjon a tudomány nem 
érdemli-e meg nálunk is azt a méltatást, mely az Egyesült-Államokban 
1838-ban már szükséglet volt?

A világ legkülönbözőbb pontjain gyűjtött anyagnak és megfigyelé
seknek feldolgozása az útazás után 13 álló évig foglalta el ÜANA-t. Mikor 
a három jelentés — közöttük a geologiát tárgyaló is egy 756 oldalas 4° kötet 
21 táblával — elkészült, egészsége is nehány év után hanyatlani kezdett, 
úgy hogy élete ezentúl mindig vergődés volt a betegség ellen. Ez az ő békés 
életének hősi korszaka, melyben a testi bajjal folytonosan küzdve, a munkát 
nem hogy föl nem adja, hanem még 35 éven át eredményeiben és tömegé
ben is bámulatra méltót végezett. Ekkor kezdődött az ő tanári pályája is, 
azon a hires amerikai főiskolán, a Y a le  College-ben New-Haven-ben, hol 
maga is tanult. Itt  1850-ben a természetrajz tanára lett, majd 1864-ben 
a geologia és mineralogia professora. A tanítást 1855-ben kezdette meg és 
1890-ig folyvást tevékenyen tanárkodott. Ez időtől kezdve régi baja, a 
tudósok átka, az idegbaj gyötörte jobban, jobban, úgy hogy 1894-ben mint 
professor emeritus a nyilvános élettől vissza is vonult.

Hogy tanárnak milyen volt, az az amerikai fiatal nemzedéken látható, 
kik főleg a geologia terén a legteljesebb elismerésre méltó dolgokat végezik. 
A fiatalság nem is szűnt meg soha szeretetével támogatni a már beteg 
mestert, és az ő segítségük is hozzájárult nagy mineralogiai és geologiai 
munkáinak tökéletességehez. Ez a legszebb formája az igazi hálának, a jó 
vetésnek a jó aratása másrészt.

Nagyobb útra Dana még két későbbi alkalommal kelt; 1859/60-ban 
ugyanis Európában járt, inkább üdülni, 1887 nyarán pedig újból a Sandwich 
szigeteket meglátogatta, a hol, m int valahol olvastam, az ifjúkor legszebb 
álmait megtestesedve találja az ember a természet szépségeiben. Ez utóbbi 
utján 10 hét alatt nejével, az idősebb Benjámin S illim an , egykori tanár
jának leányával, kivel 1844. június 5-ikén kelt egybe, és fiatalabb leányával 
16,000 kilométernél hosszabb útat járt meg. Ezen utazása után írta meg 
gyönyörű könyvét 1890-ben a vulkánokról, melylyel többi munkáinak 
koszorújába egy ujabb el nem hervadó levelet fűzött.

Mineralogiájának legnevezetesebb publikálása volt az 5-ik kiadás, mely 
1868-ban jelent meg. Ez betetőzte az ő mineralogiai tevékenységét, ez az ő 
nagy tudásának, bámulatos munkásságának ezen a téren a leghatalmasabb 
de egyúttal legutolsó momentuma is. Ez a kiadás az a könyv, mely az ö 
világhírét megalapította. A világ legelső tudós társaságai egyik a másik után 
kitüntetésekkel halmozták el ekkor, de a mi az ő puritán lelkületére is 
jellemző, czímeinek, kitüntetéseinek hosszú sorozatát ő nem írta neve mellé.
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A magyar tudom ányos Akadém ia 1878-ban díszítette föl nevével kültag

jainak fényes sorát. Mineralogiájának ezen kiadásában G eorge Jarv is  B ru sh  

is segédkezett neki, a 6-ik és ez idő szerint utolsó kiadását pedig 1892-ben  

m éltó fia Edward S a lisb ury  Dana tette közzé. Ez utolsó kiadásban az agg 

tudós már egyátalán nem  m űködött közre, hanem  fia a tudom ány haladásait 

lelkiism eretes gonddal figyelembe véve, ez im m ár 1134 oldalas nagy 8°  

könyv a Dana név ragyogását nem csak hogy megőrizte, de sőt újból is 

nevelte azt. Dana irodalmi m unkássága eredeti dolgozatainak nagy számán  

kivül m ég az Am erican Journal of Science hasábjain is tágas térre talált. 

E nevezetes folyóiratot, m ely m inden tekintetben a világ legelsői között 

foglal helyet, 1818-ban a hírneves idősebb Benjamin S illim an  alapította. 

D ana a szerkesztést az ifjabb Benjamin SiLLiMAN-nel 1846-ban vette át és 

élte fogytáig dolgozott bele. Az eredeti értekezéseken kivül százával irta 

a kivonatokat, bírálatokat és egyéb közlem ényeket. Tudta, hogy e fárad

ságos és nem  épen kecsegtető m unkával m égis m ily rendkívül fontos szol

gálatot teljesít ő hazája tudom ányosságának javára is, azért legjobb tehet

ségét sem sajnálta ezen munkáktól soha.

Dolgozatait minden tekintetben az exaktság jellemzik. Nem is csoda, 
mert a mathesis mindig kedves tanulmányai közé tartozott. Kéziratait 
mindig simítgatta, úgy hogy mire nyomdába került a szöveg, a sok bele 
iktatás és javítgatás folytán szép irása daczára is a kibetűzés nem egyszer 
fejtörést okozott a nyomdai személyzetnek.

A haladás, a tökéletesedés egész eletén vörös fonálként húzódik ke
resztül. Folyton tanult, haladt a korral. A dogmától irtózott mindig s a 
jobbért m indenha kész volt cserébe adni a jót is. E  tekintetben az ő je l
lemzésére én is csak mineralogiájának 3-ik kiadásából az előszót választha
tom. E kiadásban ő a régi, úgynevezett természetes rendszerrel, az ásványok 
kettős latin-nevével stb. szakított és a chemiai alapon nyugvó saját rendsze
rét, mely azóta világszerte ösmert és elfogadott, használta. E nagy változtatást 
a következőkkel igazolja. «A változtatás mindig az állhatatlanság jele ugyan, 
de még rosszabb az, ha a tudomány haladásához idomulni nem akarunk, 
mert ez már a megrögzött tévedés maga.» így azután az ő új kiadásai 
valóban újak is voltak, m ert lelkiismeretes gonddal latolt meg mindent 
bennök. Minden kis részleten egyenlő gonddal járt az ő éles esze. Ezért 
müveire igazán illik a klasszikus jelző.

De volt érzéke minden szép és jó iránt. A zenét mindig rendkívül 
szerette és mikor 70-ik életévén túl betegsége miatt időnként dolgozni nem 
tudott, kedélye a zenében találta meg a vigasztalást. A rajzolásban is 
mester volt és minden inkább, csak a chablon embere nem vala soha. 0  a 
természet összeségét szerette. Még egyetemi hallgató korában szép növény
gyűjteményt is szerzett New-Haven környékéről, s a növényekkel is mindig 
örömmel foglalkozott. Ő alapjában azok közül a régi igazi természet
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búvárok közül való volt, kiknek a fajtája már-már letűnni látszik. Csakhogy 
ő a haladó korral is mindig lépést haladt, a szeretet a természet iránt nem 
szorítkozott csupán a kedélyére. Nemcsak a zöld asztal mellett, hanem 
kint is tanult az örökké nyitott könyvén a szabad természetnek mindig. 
Mikor 1872-től 1887-ig nyugati New-England-ben az úgynevezett Taconic- 
systéma kristályos kőzeteit tanulmányozta, e nagy területen aligha maradt 
egy hozzáférhető feltárás, melyet föl nem keresett, melynek kőzeteit és a tele- 
pedés viszonyait ne tanulmányozta volna. Nem volt ő soha az az egyoldalú 
száraz tudós, ki csak a saját munkakörében találja magát. Neki saját kedvencz 
tárgyain kivül mindig volt érzéke a természet összes megnyilatkozasai 
iránt. Es ez annál megfontolandóbb, mert a tudósok ezen fajtája, az igazi 
természetbúvár, ki saját területén mester ugyan, de lát, hall és érez a ter
mészetben egyátalán és azt mit tapasztalt kidolgozni és élvezhető formában 
közkincscsé tenni is mindig kész, ez a fajta mondom, a tudomány nagy 
kárára csakugyan elenyeszöben van. «Mert a természetbúvárok magok — 
mondja Prof. C. L loyd  Morgan, Nature, 1358,9, — csak úgy alávetvék az 
evolutiónak, mint az állatok s növények, melyekkel foglalkoznak. A XIX. 
század végének természetbúvára nem egészen az a species már, mint a 
melyet a XVIII. század vége felé így neveztek. Ma vannak biologusok, össze
hasonlító anatómusok, physiologusok, systematikus botanikusok, syste- 
matikus zoologusok, palaeontologusok és embryologusok. De hát hol van 
a természetbúvár?»

Egy minden tekintetben kiváló férfiúnak, a tudomány egyik ragyogó 
kitűnőségének, egy igazi természetbúvárnak, egy igazi és egesz embernek 
az életéről emlékeznek meg e sorok. A tudós körülményesebb méltatását 
nem e lapokra bíztam, de iparkodtam kidomborítani az embert. Az ezredév 
fordulóján méltóbbat keresve sem találhattam  volna. Lássák és kövessék 
mindazok, a kiket csak i l le t!


