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243. Elnök úr megnyitván az illést, ekként szólott : 
«Tisztelt Akadémia ! 

Rendes heti ülésünkre gyűltünk ma egybe, azért jöttünk, hogy 
mint rendesen, folytassuk a munkát s íme megilletődve látjuk, hogy 
halottas házhoz jöttünk, melyben szünetel a munka s melyben csak 
egy szó van helyén, a fájdalom szívből eredő csendes szava. 

Hunfalvy Pál itt e palotában ravatalán fekszik ! 
Két napja csak, itt állolt ez emelvényen, itt fogadta az ethno-

grafiai társaság üdvözletét s a szavak, melyeket ekkor mondott, fáj-
dalom. az ő búcsúszavai, még el sem némultak, de ne is némuljanak 
el soha e teremben. 

A maga szerény modorában, szívének egész melegével elmon-
dotta akkor, mily nagy hálával tartozik ő Akadémiánknak, mert a 
sikert, melyet ő kötelességének teljesítése közben elért, az Akadémia 
nuzdításának és segítségének köszönheti. 

Mondjunk hálát mi is halottunknak ravatalán, hiszen ő életé-
nek egész munkaerejét Akadémiánknak szentelte. 

Nagy feladatok egész embert kívánnak. Ilyen nagy, Akadé-
miánkra nézve minden egyébnél nagyobb feladat a magyar nyelvtudo-
mány megalapítása és kiművelése. Hunfalvy egész életében, egész 
erejével e feladaton dolgozott, milyen sikerrel azt tudjuk mi itthon 
és tudja a külföld — tudományszakában nálam avatotlabb fogja azt 
más alkalommal elmondani. 

Minden gondolatában tudós, minden érzésében magyar volt ő, 
tudományért és magyarságért munkára mindig kész. kérkedésre soha. 
Tudományának fitogtatása, hazafiságának fenbangú hirdetése által 
népszerűséget soha sem keresett, de kiállolt a síkra és bátran harczolt 
mindig, a mikor tudományos meggyőződését és hazafiságát, melyek 
szívében egygyé forrtak, komoly veszély fenyegette. 

Igen, Hunfalvy egész ember volt életében, egész még halálában 
is, mert gondoskodott arról, hogy a munkásság, melyet megkezdett, 
ne szakadjon meg az ő életfonalával, iskolát teremtett s ez a Hunfalvy-
iskola folytatni fogja mesterének munkáját. 

A nagy fájdalomban, melyet elhúnyta felett érzünk, ez legyen 
némi vigasztalásunk !» 

Az Akadémia legmélyebb fájdalmát fejezve ki a nagy tudósnak, 
az Akadémia egyik kiváló dicsőségének elvesztése fölött, az elhunyt 
iránti tisztelete és kegyelete kifejezésére a következőket határozza : 

a) Az Akadémia tagjai külön gyászjelentésben fölhivatnak, hogy 
deczember 2-án délután 3 órakor, az Akadémia palotájában tartandó 
gyászünnepélven testületileg jelenjenek meg. 

b) Gyulai Pál osztálytitkár fölkéretik, hogy a gyászünnepélyen 
az Akadémia nevében búcsúszót intézzen az elköltözötthöz. 

c) Az Akadémia koszorút helyez az elhunyt ravatalára. 
d) Az elhunyt özvegyének az elnöktől vezetett küldöttség útján 

fejezi ki mély részvétét. 
e) Az I osztály megbizatik, hogy az emlékbeszéd iránt intéz-

kedjék. 
f ) Ezen ülésből a jövő évi nagygyűlés elé indítvány terjesz-

tetik, hogy Hunfalvy Pál képmása az Akadémia termében elhelyez-
tessék. 

g) A mai napra hirdetett rendes ülés nem tartatik meg és 
deczember 7 ére, a következő osztályülések pedig deczember 14-ikére. 
illetőleg 21-ikére halasztatnak cl. 


