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Ezt a munkát a budapesti állami Verbőczy 
István-reálgimnázium adta ki, Bessenyei 
György emlékezetére.

Sajtó alá rendezték a magyar irodalom 
tanárának, clr. Várady Zoltánnak felügye
lete alatt a VII. b) osztály tanulói: Ágos
ton Alfréd, Baka Miklós, Bakó Antal, 
Bathó Miklós, Birkus Imre, Bodó Mihály, 
Bödő István, Csizmánk Károly, Deák Ferenc, 
Domer Aurél, Holczer István, Holczer Sán
dor, Fáy Dezső, Fekete László, Fodor László, 
Góczán Géza, Hetessy Ferenc, Hundeshagen 
János, Hunyady László, Isépy Andor, Katona 
Gyula, Klassohn Károly, Klaszek Ödön, Ko
csis István, Kulhanek Armand, Kulla János, 
Kunst Tibor, Laczi István, Molnár József, 
Nagy Károly, Németh László, Pelzl Endre, 
Poll ermann Dénes, Kothnágel Béla, Schorn 
Géza, Sebestyén Imre, Szabó Béla, Szabó Mik
lós, Szandtner György, Szendrő József, Szép- 
laky György, Ternovszky Béla, Trébitsch 
György, Vásony György és Vucsák Sándor. 
Az illusztrációkat ifj. Fáy Dezső rajzolta és 
ajándékozta.

Budapesten, 1931 május havában.
Korpás Ferenc,

az állami Verboczy István reálgimnázium 
igazgatója.





Bessenyei György 1781-ben foglalta egybe, 
idegen minták után, Egy Magyar Társaság 
Iránt Való Jámbor Szándék címen, a felállí
tandó magyar Akadémia alapszabályait. Mű
vét (Bécsben, Hűmmel János Dávid betűi
vel, 1790.) Révai Miklós adta ki, a szerző 
nevét nem említve. A tervezet nagy port vert 
fel, azonban még nem volt elég anyagi áldo
zat, megértés; sokan bizalmatlanul nézték a 
törekvést s a szabadkőművesek szellemét érez
ték benne. Maga Révai is hálátlan volt Bes
senyei iránt. Midőn a Jámbor Szándék meg
jelenése után nyilvánosságra hozta a megala
kítandó társaság jelöltjeinek névsorát, egy 
sereg jelentéktelen ember került a candidatu- 
sok közé, de az akadémiai törekvések két 
lánglelkű apostola, Bessenyei és Bacsányi 
hiányzott közülök.

Bessenyei előtt már többen harcoltak az 
Akadémia felállításáért, az első komoly kísér
let mégis az ö nevéhez fűződik. A Jámbor 
Szándék csak J825-ben valósult meg: legfőbb 
elveiben alapja lett Széchenyi Akadémiájának. 

*
Kiadásunkban híven közöltük a szöveget, 

nyelvi sajátosságaival, de modern helyesírás
sal.





RÉVAI MIKLÓS
A HADI TÖRTÉNETEKET ÍRÓ 

ÉRDEMES TÁRSASÁGNAK 
BOLDOGSÁGOT.

KflMlzembetűiiő nyilvánságossá tettétek a ti 
munkálkodástoknak nemes tárgyát. Néhány 
alacsonyakat a szükség vitt arra, hogy éle
lemre való segedelmet hitvány firkálással kol
duljanak a hazától. Kik mikor meghíztak az 
igen is békességes tűrő olvasóknak adakozá
sokból, oly kirugó pajkosokká lettek, hogy 
még néhány jeles nagy férfiakat se kéméllet- 
tek meg nyálas írásaikban s a haza javára 
szentelt szép igyekezeteket a magok szennyé
vel akarták bémázolni. Tinéktek eleget nyúj
tott egyébként is a szerencse, amiből becsülete
sen elélhettek. Amihez fogtatok, oly dicséretes 
eltekéléssel fogtatok, hogy abból való jövedel
meteket, még sajátotokkal is megtoldva, több 
holmi finomabb ízlésű műveknek, de főképen 
a. hazai nyelvnek gyarapodására fordítsátok. 
Magatokhoz vonzottátok ezzel országunknak 
már elég számos nagyjait, kik a hazához való 
hívségtekben bízván, általatok kívánják osz
lónál kiosztatni kincseiket a magyar jelesebb 
elmék között.

Megkínáltatok engem is elég tehetős sege
delemmel, hogy mennél előbb kiadnám akár



Magyar Amaltéámat, akár pedig Anakreon 
érzésében köttetett énekeimet. Hogy ennyire 
becsültetek, némiinémüképen megédesítettétek 
azt a keserű ürmöt, mellyel már sokszor itatott 
az ellenkező szerencse. Ha valaha a megújult 
haza tisztelni fogja nyelve fenntartásáért ele
get szenvedett mártirait, már előre vigasztaló
dom benne, hogy engem is azoknak számokba 
helyheztet. Vajha most, mikor virrad a való 
boldogság, az a szent valóság is feltessék tel
jes fényében, hogy képtelenség az egyébként 
buzgó hazafit szép igyekezeti! írásaiban csak 
azért akadályoztatni, mert szerzetes. Átkozom 
én a szerzetes köntöst, ha azt az erőt fogják 
reá a helytelenül buzgódók, hogy elölje esküdt 
hívében a hazafiui érzést. S magában megha- 
sonlott haza az, mely oly heréket nevelhet keb
lében, kikben életek rendje miatt a közjóért 
nem érezhet a szív. Az ilyen éktelen csodáknak 
bosszújokra is érzett az én szívem, kivált a 
haza nyelvért, még az üldözésekben is; eleve
nebben érez most, mikor a haza káros álmából 
mintegy felébredvén, a majd csaknem fogytán 
levő, s már igen is halaványan csillámló mécsre 
lángnevelő olaját oly készséggel önti, hogy 
nyilván ébressze maga is vérétől el nem fajult 
édes fiait, a haldakló nyelvnek bátorszívű 
gyarapítóit. De amíg nagyobb készületű igye- 
kezetimmel újra kedveskedhetem hazámnak, 
hagyjatok ezzel a darabbal előbb kiszállanom, 
melynek most látszanak íöképen még az egek 
is kedvezni. Az Isten munkája ez, hogy úgy
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fordulnak önként az idők, hogy amit régtől 
óhajtottak a közboldogulás után szívből sóhaj
tozó jámbor fiaink, úgymint a Magyar Nyelv- 
mívelö Tudós Társaságot, annak felállíttatása 
iránt teljes bizodalomnml lehetünk.

Egy hazáját s nemzetét híven szerető ma
gyarnak erről való jámbor szándékát kisza
kasztottam Amaltéámból, hogy ti, amit szá
momra szántatok, azt inkább ennek mennél 
előbb lehető kinyomtatására és a hazával való 
közletésére fordítsátok. Talám máskép lehetne 
ugyan most ezekre az időkre nézve erről a 
tárgyról írni, mint akkor azokra a környtil- 
állásokra írt ez a jó szándékú hazafi: talám 
ezen okból az én Elöljáró Beszédemet is meg 
kelletett volna változtatnom; de hagyjuk meg 
szerzőjének megérdemlett dicsőségét. Hálát
lanság volna tőlünk, kik most utóbb támad
tunk, ha elhalIgatnók, vagy talán el is nyom
nák azoknak dicséretes igyekezeteket, kik előt
tünk törték meg a jeget. Szemtelen, hebe
hurgya lélek az, aki magára ruházza azokat a 
felséges magasztolásokat, hogy ő a magyarság 
feltámasztója. Megpirítják az ilyen kérkedé- 
keny arcát azok a még most is áldásban lévő 
számos példák, kik jó darab idővel ezelőtt a 
dűlő magyarság alá hajúltak támogató vál- 
laikkal, az a kurusoló szólással édesen szívre- 
liató magyar Marmontel Báróczi Sándor, az 
az együgyű természetnek verseiben erőltetés 
nélkül nyájaskodó magzatja, Barcsai Ábra- 
hám, az a Hohniben egyenes kimondó magyar
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Diogenes, a játékban ártatlanul enyelgő ma
gyar Plautus, Bessenyei György, hogy most 
ne tegyek többekről említést. Ne tépjük le ily 
embertelenül ezen érdemes fejekről a dicső bo
rostyánt. Ezek voltak inkább az első szövét- 
nekek, melyek jobb ízlésben világosodtak ne
künk arra a térebb országúira, ahol most já
runk.

Iráni Győrött, azon az örömhéten, melyen 
meghált nálunk a hazánkba visszatérő szentsé- 
ges Koronánk — 1790.

ely sok jó szándék gyakorta már ott leli 
akadályát, ahol azt gondolná az ember, hogy 
legalább valahogyan is mozdulóba hozhatja. 
Az a hazáját és nemzetét híven szerető ma
gyar is, aki egy tudós magyar társaságnak fel
állíttatásáról írta ezen tudósítását, mi igen úgy 
járt, mikor jámbor szándékát a magyar világ 
elejébe akarta terjeszteni. Ahhoz a könyv- 
nyomtatóhoz folyamodott véle, hogy sajtója

GY MAGYAR TÁRSASÁG 
IRÁNT VALÓ

JÁMBOR SZÁNDÉK. 

ELÖLJÁRÓ BESZÉD.



alól színre bocsáthatná, aki lármás igéretivel 
már régtől fogva tölti a hazát, hogy közjó szé
lütésből kész ö a magyar tudósoknak szolgálat- 
jokra. Kétségkívül ezen e közjónak előmozdít- 
tatására oly igen alkalmatos dolgon is két 
kézzel fogna tehát kapni s mennél előbb es- 
méretessé tenni. Azonban mindeddig is el
nyomta s maga szája vallása szerént, csak 
azért egyedül, hogy az nem tetszett nékie eb
ben a tudósításban, hogy annak írója különös 
könyvnyomtató műhelyt is kíván társaságá
nak, amely azután, amint nyilván kijelentette 
félelmét, az övét megronthatná.

Meg nem mondhatom, mi igen bosszontott 
engem mindjárt akkor ezen képtelenség. Érte 
voltam mindenképen, hogy ennek a tudósítás
nak mását vehessem, oly eltekéléssel, hogy oly 
véggel éljek véle, amelyre nézve szereztetett, 
í lójától mintegy elhagyatottnak tapasztaltam 
lenni, talám azért is, hogy előrelátta más na
gyobb akadályait is.

lüzen okból is ugyan, kíváltképen pedig, 
hogy azonkívül már azelőtt néhány magyar 
főudvarokban megfordulván, a mi nagyjaink- 
nak is elég nyilván érthettem ilyen valamiről 
való szándékjokat, amint nékem látszattak ak
kor a környülállások erre a célra kedvezhetők- 
nek lenni, igen örömest vállaltam fel magamra 
a Pozsonyi Hírmondó írást 1784 esztendőben, 
hogy ott lenne ennek mind elhírlelésére, mind 
pedig előmozdítására jobb módom és alkalma
tosságom. Sok szépet álmodoztam már akkor



magam is ezen dologról. De úgy fordult koc
kám, hogy igenis hamar kiforgathattam belőle.

Csak néztem azóta, mit óhajt, mire töreke
dik mindenfelől a tudós magyarság. Tapasztal
tam kivált ezen néhány utóbbi esztendőkben, 
hogy együtt is, másutt is olyasmi kis társaság 
kívánkozik öszveszövetkezni. Gondolkodni kez
dettem megint felőle, ha vájjon nem hozhat
nám-e szerencsésebb mozdulóba, hogyha most 
szállanék ki ezzel az eddig elnyomatott tudó
sítással.

Az írója legelőször is feltévén ezt a valósá
got, hogy az ország boldogságának egyik leg
főbb eszköze a tudomány és ez mentöl közön
ségesebb a lakosok között, az ország is annál bol
dogabb, elbeszéli szépen, meg is mutatja velő
sen, mind hazafiúi buzgósággal, hogy a.tudo
mánynak kulcsa a nyelv, mégpedig a számo
sabb részre nézve minden országnak a maga 
született nyelve, és hogy amely nemzet a maga 
lakosai között a tudományokat terjeszteni s 
ezek által azoknak boldogságokat munkálkodni 
kívánja, annak legelső dolgának kell lenni a 
nyelvnek tekéiét ességre való vitele.

Megelőz itt egyúttal néhány ellenvetése
ket. Azután elég messzére való kirándultában 
emlegeti, mi útakon jártak eddig a magyar tu
dósok a magyar nyelv pallérozására és itt 
mindenütt mégis miként botorkáztak. Jut ott 
mind a szerzőknek, mind a fordítóknak. Szól 
végre nevezetesen a nyelvtanító és szómagya
rázó könyvekről és azoknak fogyatkozásaikról.
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Mindezeket előrebocsátván, reájő utoljára a 
magyar nyelv kiművelésének legegyenesebb 
útjára és legtökéletesebb eszközére: szót tészen 
egy tudós magyar társaságnak felállíttatásá
ról. Erről azután így osztja fel beszédét. Min
denekelőtt a társaságnak rendtartásairól szól 
s először ugyan áltáljában, azután különösen 
is. Említi tovább a társaságnak jelesebb mun
káit. Megmutatja bővebben is a társaságnak 
legközönségesebb hasznait.

Végre az ország főrendéihez folyamodik, 
akikhez is intézte egyedül ezen egész tudósí
tását, minthogy ezek által kívánta s remény
iette leginkább a társaságnak, ennek az ország 
boldogulására tartozó oly jó dolognak mara
dandó állapatra való emelkedését. írta pedig 
1781. esztendőben.

Légyen tehát már egyszer mód benne, hogy 
az írónak akaratja szerint az ország rendéivel 
is közöltessék ugyan, de egyúttal a többi ma
gyar tudósak is láthassák. A főrendeknek hoz
zájárulásokon kívül ezek is gondoljanak ki 
valamit, miként állíthatnák talpra s miként le
hetnének eggyé azok a több helyeken is ne
velkedő kisebb társaságok annak a nagy ha
szonnak mennél előbb való munkálkodására, 
melyet az ilyen társaságtól bizonyosabban vár
hat a haza.

Lássuk, mit hagyhat meg benne a mostani 
idő, mit változtathat, mit tehet hozzá s meny
nyire viheti.

Álljon elő szerzője is, halljuk még bővebben

и
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szavainak magva rázását s gondolatinak elő
adását.

Hogy annyival örömestebb kinyilatkoztat
hassa magát, mi is mindenfelől folyamodjunk 
az ország főrendéihez, valahol bejárásunk le
het nagyságos udvarokba s kérjük őket a haza 
szeretedére, nemzetek javára s a magok dicső
ségeknek örökkévaló fennmaradására, vala
mint kéri őket ez a jámbor hazafi is; fordítsák 
mind bölcsességeket, mind tehetségeket ezen 
nagy jónak egy szívvel s lélekkel való mun
kálkodására.

Költ Győrött. Karácsony hava fogytán 1788.

TEKIN 1 ETES ÉS NEMES 
MAGYAR HAZÁNAK 

KEGYELMES ÉS NAGYSÁGOS 
FŐRENDÉIHEZ.

KEGYELMES ÉS NAGYSÁGOS URAIM!
Az ország boldogságának egyik legfőbb esz

köze a tudomány. Ez mentői közönségesebb a 
lakosok között, az ország is annál boldogabb.

A tudománynak kulcsa a nyelv, még pedig a 
számosabb részre nézve, amelynek sok nyelvek 
tanulásában módja nincs, minden országnak 
született nyelve. Ennek tekéletességre való vi-
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tele teliát legelső dolga légyen annak a nem
zetnek, amely a maga lakosai között a tudo
mányokat terjeszteni s ezek által amazoknak 
boldogságokat munkálkodni kívánja.

Valamint a tudományok, úgy a nyelvek is 
apródonként jutottak tökéletességre, amelyben 
már vágynak. Az emberi életnek sokféle szük
ségei, az elmével vélesziiletett nyughatatlan- 
ság, a vizsgálódás, az érzékenységek által tett 
tapasztalás, mindenkor újabb-újabb találmá
nyokat szültek, amelyeknek azelőtt se hírek, se 
nyomok nem volt. Mindezeknek az új találmá
nyoknak, természeti és elmebéli új dolgoknak 
új eszközöket, új hivatalokat, új rendtartáso
kat és ezeknek ismét új neveket kellett szük
ségesképen találni. így öregbedett a nyelv a tu
dománnyal együtt és ennyire egybe vagyon 
kötve a kettő minden országnak számosabb ré
szére nézve.

Megengedem, hogy a kevesebb rész az ide
gen nyelvnek tanulásával együtt a tudomá
nyokban is teheti magát tekéletessé, ha szintén 
az ő született nyelve míveletlen is. De ezt nem 
lehet közönséges és mindenekre kiterjedő ha
szonnak mondani. Mert csakugyan a számo
sabb résszel, amelynek az idegen nyelvek ta
nulásában módja nincs, a maga tudományát 
nem közölheti. A tudományok és kézi mester
ségek előmenetelének tehát bizonyos megesmér- 
tető jele minden országban a született nyelv
nek állapatja. Ahonnan a franciáknál, anglu-

I soknál, németeknél, amint a nyelv kipallérozó-

___________________________ __________ -
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dott, úgy a tudományok is nagy előmenetelt 
vettek. Ellenben a mi nemzetünk, amelynek 
született nyelve inkább romlik, mint épül, a tu
dományok virágzásával is keveset dicseked
hetik.

Távol légyen, hogy a felséges udvarnak s a 
tekintetes hazának a tudományok, azoknak 
műhelyeik s tanítóik iránt tett bölcs rendelé
seiket kárhoztassam. Azok mind szépek, he
lyesek, s nagy elméktől származott remek 
munkák. Hanem csak azt akarom mondani, 
hogy mindezek a helyes és megbecsülhetetlen 
eszközök is a magyar nyelvnek tökéletességre 
való vitele nélkül nem elégségesek arra, hogy 
a tudományok közönséges hasznunk legyenek 
és kiterjedjenek az országnak mindenrendű la
kosaira egyaránt.

Azt mondaná valaki, hogy a magyarnak ter
mészeti restsége és ostobasága miatt talán nem 
is lehetne a tudományt a mi nemzetünkben 
ilyen értelemben közönségessé tenni, a tudomá
nyoknak szépségére és hasznos voltára érzé
ketlen a magyar. Én pedig azt tartom, hogy 
a mi nemzetünkben az elmének minden tehetsé
gei kitetszhetőképen megfagynak, amint a sok 
eleven példák mutatják, hogy pedig a nagyobb 
rész a tudományoknak ízét nem érzi, az az oka, 
mert a maga nyelvével nem kóstolhatja. Az 
idegen nyelvnek megszerzésében kevés ember
nek van módja. Ha volna is, míg azt megsze
rezné, addig elcsömörlene a megtanulástól. De 
ha egyszer szert tehetne is reá, lehetetlen, hogy
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azzal oly ízét érzené a tudományoknak, mint
sem ha azokat a maga nyelvével kóstolhatná.

Ügy, de a maga nyelve a magyarnak a tudo
mányoknak sem előadására, sem bévítelére 
nem alkalmatos. Nohát a nyelvet kell elébb 
is alkalmatossá tenni. így mindjárt megjön az 
íz érzés, a többit a tudományok hathatós ere
jére kell bízni, amelyet aki érez, minden bi
zonnyal meg is kedvel.

Aki tehát a magyar nemzetet tudós nemzetté 
akarja tenni, legelőször is annak született 
nyelvének kiszélesítésén és pallérozásán igye
kezzék.

Most azon vagyunk, hogy a jó féle született 
magyarokból először deákot, azután németet, 
tótob franciát, olaszt csináljunk, úgyhogy 
utoljára a magyar nyelvet is elfelejtsék, holott 
a dolognak természete hozná magával, hogy 
először a magok nyelveken tanulnák meg mind
azt, ami szükséges, azután gyakorolnák mago
kat az idegen nyelvekben.

Sőt a köztünk lakó németeket és tótokat is 
magyarokká kellene tennünk. Mert megér
demli azt ez az áldott haza az idegen nemzetek
től, melyeket a maga kebelében táplál, hogy 
annak nyelvét és szokásait is bévegyék, vala
mint annak javaival és szabadságával élni 
nem iszonyodnak. Annyival is inkább, mikor 
az Isten oly kegyelmes és bölcs fejedelemmel 
áldott meg bennünket, aki Magyarországot 
maga eljárta, magára magyar köntöst venni 
s született nyelvünkön beszélni méltóztatott,

2*
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(ez úgy volt akkor), sőt nemzetünkhöz való 
különös szeretetét csalhatatlan jelekkel muto
gatja, nemde nem inkább kívánhatjuk-e 
ugyanezen szeretetreméltó fejedelemnek kö
zöttünk lakozó, de idegen nyelvű, jobbágyaitól: 
hogy ezen kegyelmes példa szerint ők is mago
kat mihozzánk alkalmaztassák, mintsem ők kí
vánhatnák, hogy mi a legszükségesebb dolgo
kat is az ő nyelveken tanuljuk.

Ne gondolja senki, hogy én az idegen nyel
vekre haragudnám, annyival is inkább ne, 
hogy azért volnék ellenek, mivel magam belö
lök részt nem vettem. Mert én csekély tehet
ségemet a tisztességes tudományokban négy 
idegen nyelvnek köszönöm. Hanem azt, amint 
én magammal elhitettem, úgy gondolhatja 
akárki felőlem, hogy mindezekben a tudomá
nyokban tekéietesebb volnék, ha azokat a ma
gam született nyelvemen lehetett volna tanul
nom.

A magyar nyelv kipallérozásának ezt a szük
séges voltát látja már darab időtől fogva a mi 
nemzetünk, igyekezik is rajta, amint külön - 
külön telhetik tudós és érdemes emberektől, de 
annak igaz és egyenes útját még eddig, nem 
mondom, hogy el nem találta senki, de leg
alább tudtomra senki közönségessé nem tette. 
Vegyük fel, micsoda utakon igyekezett eddig a 
mi nemzetünk a maga nyelvét nagyobb tekéle- 
tességre vinni.

Némelyek magoktól egész magyar könyve
ket írtak. Mások idegen nyelven írt könyveket
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fordítottak magyarra. Erre a kettőre lehet 
minden eddig való igyekezetünket vonni. 
Mind a két rendbeliek vagy született magya
rok, vagy csak magyarországi, de idegen 
nyelvű emberek. És ismét ezek is vagy a 
nyelvnek fondamentomiról beszélnek, vagy 
azokat már felvetvén, tudományra és mester
ségre tartozó dolgokat adnak elő. Mindezekről 
egyenként és rövideden így értek.

A magyar auctor ok, szerzők, vagy könvv- 
írók, akik legkevesebb számuak, meg kell val
lani, bogy a vallásbéli és erkölcsi tudományok
ban, nemkülönben a históriákban is eleitől 
fogva elég szerencsés és hasznos munkát tet
tek. De egyéb tudományokban, ha jók is a 
munkák magára a dologra nézve, mindazáltal, 
vagy a sok idegen, leginkább pedig deák szók 
miatt az együgyű, de olvasni és tanulni szerető 
emberekre nézve érthetetlenek, sőt magok a 
szerzők panaszolkodnak, hogy ezt vagy amazt 
magyar nyelven ki nem tehetik, vagy magok a 
szerzők olyanok, hogy, a nyelveknek természe
teket meg nem különböztetvén, az idegen nyel
vek tanulásával a magokét egészen elrontották.

Plgyik rendbéliek sem értik a legfőbb célt, a 
közönséges hasznot. Mert vagy tudós, vagy 
tudatlan emberek kedvekért írnak. Ha tudósok 
kedvekért, jobb volna deákul írni, mert tudós 
ember Magyarországon nincs, aki deákul nem 
tudna és egyszersmind idegen nemzeteknek is 
használhatnának s magoknak azok előtt dicső
séget nyernének. Ha tudatlanok kedvekért,



22

úgy épen a falra hányják a borsót, amint ma
gyar példabeszédben szoktuk mondani. De ne
vezetesen akik jó magyarok volnának, ha ide
gen nyelveket nem tanultának volna, vagy ta- 
lám szebbnek, jobbnak s fontosabbnak tartják 
a dolgok kimondását, ha idegen nyelvek termé
szetéhez alkalmaztatott beszéddel élnek, az ilye
nek valóságos nyelvrontók és megérdemelnék, 
hogy nékiek hallgatás parancsoltatnék, hacsak 
addig is, míg magyarul újra megtanulnának.

A született magyar fordítókról hasonlóképen 
ítélek, mint a szerzőkről, csak azt az egyet te
szem hozzá, hogy ezeknek munkájok annyiban 
dicséretes, amennyiben igyekeznek szívesen az 
idegen nyelveken írt jóféle munkákat közön
séges hasznukká tenni, sőt gyakorta mind szó
kat, mind kimondásokat olyanokat tanálnak 
fel, amelyek a dolgot kitészik és a magyar 
nyelv természetével megegyeznek. De itt is 
csak olyan született magyarokat értek, akik 
még a magok nyelveket el nem rontották.

Mit mondjak azokról, akiknek^ született 
nyelvek nem a magyar, hanem más idegen 
nyelv, mégis magyar fordításokat mernek ten
ni? Az ilyenek vagy nem tudják, vagy tudják 
bizonnyal a magyar nyelvben való erőtlensé
geket. Ha nem tudják, magokra nézve menthe
tők, de csakugyan másokra nézve kárt tesznek, 
nevezetesen az okos és értelmes embereknek 
bosszúságot okoznak. Ha tudják, nyelvgyalá- 
zók és egyébképen ki nem menthetném őket, 
hanem hogy a nyerekedésre, vagy talán az élő-
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désre is ennél könnyebi) módot nem találnak. 
De én azt tartom, hogy nem jó életmódja az, 
amellyel az ember egész nemzetet bosszont és 
gyaláz. Vágynak ennél ártatlanabb nemei is 
az életnek. És aki könyvfordításra meri magát 
adni, el tud az élni másképen is. Vagy leg
alább, ha csakugyan nagy kedve van valaki
nek, aki nem született magyar, a fordításhoz, 
amely magában dicséretes dolog, miért nem 
közli a maga fordítását, minekelőtte nyomta
tás alá adná, okos és érdemes magyar ember
rel1? így mind magának, mind a hazának hasz
not tehetne, másoknak is balitéleteket elkerül
hetné.

Sokakat talám az is megzavar, hogy két 
vagy három nyelvben is egyformán neveltet
tek, ahonnan azt gondolják, hogy mindenikben 
egyarányzó erejek vagyon. Igen ritka példa 
ez, hogy sok nyelvet és mindeniket tekéletesen 
tudjon az ember, ha mindenikben benne ne
veltetett is. Sőt úgy tapasztaljuk többnyire, 
hogy vagy egyikét jobban érti a  ̂ többinél, 
vagy egyikét sem tekéletesen. Aki ügy hiszi, 
hogy három nyelv közül mindenik született 
nyelve, álljon csak azon három nemzetbéli, 
három különböző, de mind értelmes ember ele
jébe, beszéljen mindenikkel a maga nyelvén és 
kérjen tőlök maga eránt egyenes Ítélettételt, 
majd meglátja, hogyha egy kedve szerint szól 
is, a többi hibákat talál benne.

Ha tudomány és mesterségbéli könyveket 
nehéz a mi nyelvünkön írni, hát még magára
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a nyelv természetére tartozókat, minémiiek a 
szómagyarázó és nyelvtanító könyvek, lexiko
nok és grammaticák. Ezeknek írásához ítéle
tem szerint épen nem kellene fogni senkinek 
született magyar emberen kívül, mert ezek a 
nyelvnek kútfejei: amelyek ha zavarosak, 
senki azoknak folyamatjaikból is soha tisztán 
nem merít.

Mindazáltal, ó fájdalom, a mi nyelvtanító 
könyveinket többnyire idegen nemzetek írják. 
Itt romlik meg legjobban a magyar nyelv. Ez 
az első lépés, amelyet aki eltéveszt, az egész 
házban botorkázik. Dicséretes dolog magában 
idegen nyelvnek előmenetelén igyekezni, szint
úgy, mint a más nemzető magyar fordítókról 
mondottam; de annak regulákat szabni, for
mákat önteni, (megbocsásson minden becsüle
tes ember) még attól sem mindeniktőT telik, 
aki azt a nyelvet az anyja tejével együtt 
szíttá be, annyival is inkább nehéz olyantól 
várni, aki azt mesterséggel tanúlta, hanem ha 
holt nyelv, amelynek minden részeiről teké- 
letes ítéletet senki nem tehet.

•Arra tehát, hogy valaki magyar nyelvta
nító könyvet írhasson, legelőször megkíván- 
tatik ugyan, hogy maga született magyar lé
gyen. Mindazonáltal még ez nem elég. Hanem 
kell annak több nyelveket is érteni, még pe
dig nemcsak a magyar nyelvvel hasonló, ha
nem attól különböző természetiteket is, csak
hogy maga is oly egyenes Ítélettétellel és meg- 
válosztó tehetséggel bírjon, hogy azoknak tér-
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lueszeteket öszve ne zavarja. Minden nyelv 
különbözik a több nyelvektől, a szó öszveraka- 
tásban, a dolog kimondásában és a közszólás 
tonnáiban: in constructionibus, phrasibus, et 
idoitismis. Jó hát annak több nyelveket is 
tudni, aki a magáénak természetét jól ki 
akarja tanulni. Mert a különböző dolgoknak 
természetek jobban kitetszik, ha egymással 
egyben vettetnek.

Nevezetesen, aki a magyar nyelvet a kai'ja 
jól lábra állítani, kell annak a napkeleti 
nyelvekhez is tudni, amelyek minden európai 
nyelvektől sokképen különböznek. Mert a ma
gyar nyelv is valósággal napkeleti nyelv és 
a nemzetségek vándorlásakor jött által Euró
pába.

De mindezek mellett is megkívántatok, hogy 
aki egy míveletlen nyelvnek grammatikát akar 
írni, ne akkor gondolkozzék először annak regu
láiról, mikor a könyvírásra a pennát kezébe 
veszi. Hanem már annakelőtte gyakorlottá 
légyen magát sokféle kimondásoknak egybe
vetésében, megkülönböztetésében és azoknak, 
amelyekben különböző mondások egymáshoz 
hasonlítanak, megválasztásában s feljegyzésé
ben. Innen fognak osztán származni a regu
lák és azoknak kifogásaik, melyek közül min- 
deniket mentői kevesebbre lehet jó móddal 
szorítani, annál tekéletesebb a grammatica. 
Mert mit használ az olyan nyelvtanító könyv, 
amelyet míg az ember megtanul, addig magát 
az egész nyelvet a csupa gyakorlásból, minden

( ______________
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elmetörés nélkül, megtanulhatja ? Az olyan 
grammatica csak kín és időtöltés.

A versírásról itt nem is szólok, ámbár az is 
némünémü tekintetben része a grammaticának. 
Mert míg a dolgokat fontos és elmés szókkal 
ki nem tudjuk tenni, addig sem a mért ékes, 
sem az egyvégű versekben tökéletesek nem 
lehetünk. Igen megcsalatkoznak, akik azt tart
ják, hogy a versírás legalkalmatosabb eszköz 
a nyelv gyarapítására. A versírás az elmét 
élesíti, de a nyelvet nem formálja. Nagy szo
rultsága vagyon akkor a poétának, mikor neki 
szót kell formálni. És minthogy a versírásnak 
célja az, hogy a maga kedveltetésével az elő
adatott igazságokat érthetőkké s mindenek
előtt kellemesekké tegye, azon is kell a poétá
nak mindenkor igyekezni, hogy a bévett szó
kon kívül másokkal ne éljen és az igazságok 
értelmét, kikeresett és szokatlan szókkal meg 
ne homályosítsa.

Utoljára lássunk a szómagyarázó könyvekről, 
melyek olyanok a nyelvben, mint a számok a 
számvetésben. S ugyanazért az ilyen könyvek
ről legelői kell vala szólanom, de ezekben még 
eddig legkevesebb igyekezetét mutatta a mi 
nemzetünk, én pedig legnagyobb igyekezetein
ken akartam a dolgot kezdeni.

Egy tekéletes magyar lexicon írására egy 
ember épen nem elégséges. Mert hol vagyon 
az, aki minden tudományokban, kézi mestersé
gekben, hivatalokban, életnek nemeiben oly 
jártas és gyakorlott légyen, hogy mindent a
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maga nevén tudjon nevezni és minden dolog
ról úgy szóljon, mint az, aki azt a mestersé
get legtekélete sebben érti! Ezenkívül hány tu
domány vagyon, amely magyar nyelven nem 
taníttatik! Hány kézimesterség, amelyet vagy 
épen nem esmér a magyar, vagy ha meg va
gyon is az országban, nem magyarok, hanem 
idegen nemzetek űznek közöttünk! Mind
ezekre tartozó dolgok, eszközök, szólásnak for
mái, nincsenek a mi nyelvünkön.

Azt lehetne itt mondani, hogy amely mes
terségek nincsenek közöttünk, azoknak ne
veikre és szavaikra nincsen is semmi szüksé
günk, hanem várni kell, míg ez, vagy ama 
mesterség bejő közinkbe, mindjárt fel fogják 
magok a mesteremberek a nékiek szükséges ne
veket és szókat találni. Úgy, de ahol a tudo
mányok virágoznak, tanítják ott a természeti 
dolgok és a kézimesterségek históriáját is és 
nemcsak azokról kívánnak valamit tudni s 
beszélleni, amelyek közöttünk vágynak, hanem 
azokról is, amelyek más országokban esmére- 
tesek. Mindezekre pedig szók kellenek, hogy 
rólok írhassunk, beszélhessünk, ha szinte ma
gunknak természeti, vagy polgári okokra 
nézve nem lehetne is reménységünk, hogy 
valaha azoknak a dolgoknak gyakorlására ki
tér jeszkedhessiink. A példák véghetetlenek, 
nagy uraknak, nagy tapasztalású és gondolko
záshoz szokott elméknek írok, a szót nem sza
porítom.

Tovább megyek. Egy ilyen kívánságom
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szerint való magyar lexicont, egyetértő és 
egymás kezére dolgozó több tudós emberekre 
kellene bízni. Ha egyen-egyen, kiki maga ké
nyére dolgoznék benne, így az ő munkájokat 
elrontanák. Egyik egyképen, másik máské
pen tenné ki ugyanazon szót és mások ismét 
sohase tudnák, melyikhez tartsák magokat. 
Ennek a zűrzavarnak eltávoztatására szükség 
volna, hogy a lexicon írásában fáradozó tudós 
embereknek megjegyzésekkel kiadatott niunká- 
jokat tartoznék minden hazafi bé is venni és ne 
lenne szabad senkinek más szókkal élni a 
lexicon szavain kívül.

Ugyanezekre lehetne bízni a grammatica ki
dolgozását is, amelyet kétféle formában csinál
hatnának, egyiket az oskolák kedvéért, mási
kat, bővebbet, a megért elméjű emberekért, 
akik a magok nyelveket tökéletesen és okaival 
együtt kivánnák tudni.

A MAGYAR TÁRSASÁGNAK 
FELÁLLÍTTATÁSA IRÁNT 

VALÓ SZÓ.
Mindezeket együttvévén könnyű általlátni, 

nemcsak azt, hogy a mi nemzetünk a maga 
nyelvének öregbítésében, és pallérozásában 
még ezideig nem járt egyenes úton, hanem azt 
is, mi volna arra a legegyenesebb út és a leg
tökéletesebb eszköz: Tudniillik, еду tudós 
magyar társaságnak felállíttatása, amelynek
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egyedül való dolga az lenne, hogy a mi nyel
vünket minden tudvalévő dolgokra kiterjessze, 
annak szólásának formáit kipallérozza, vagy 
újakat is, a dolgoknak és a nyelvnek termé
szetéhez alkalmaztattakat, találjon s maga 
mind a fordításokban, mind egész munkák 
írásában, az egész magyar hazának példát 
mutasson.

Tudom, hogy ez a király megegyezése és az 
ország költsége nélkül meg nem készülhetne. 
De a hazának főrendéi azt mindenikét meg
nyerhetnék és véghezvihetnék. Ugyan fel le- 
hetne-e tenni, hogy ez a nemzetek atyja, és 
fejedelmek példája, felséges második József 
császár és király, aki mindent, valami a vir
tushoz közelít, szeret és előbbmozdít, az ország 
főrendjeinek hazájokhoz s nemzetekhez való 
ily szíves és okos buzgóságokat helyben nem 
hagyná, sőt maga királyi hatalmával is ezen 
közjóra igyekező célt nem segítené? És mi 
illenék inkább az ország nagyjaihoz, kik en
nek a dicsőséges dolgokra termett nemzetnek 
hatalmas oszlopai, mint a haza boldogságát s 
dicsőségét e részben is egybevetett vállakkal 
munkálódni? Bizonyára a következendő mara
dék az országnak mostan élő főrendjeinek ide- 
jeket mindenkor úgy fogná nézni, mint a 
maga boldogságának epocháját, kezdőidejét. 
Sőt a mostaniak is, akik ezen hasznos munká
nak gyümölcseiben még magok részesülhetné
nek, tudom, a hazának ily nagy jóltevőit ve
lem együtt az egekig emelnék.
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A TÁRSASÁGNAK r e n d t a r t á s a i  
Al t a l já b a n .

A király akaratján, a főrendek munkás 
igyekezetén és az ország költségén kívül, mik 
kívántatnának még meg egy ilyen magyar 
társaságnak jó móddal való felállíttatására, 
szabad legyen ez iránt is csekély értelmemet 
előadnom. Itt a franciákat sokkal dicsérete
sebben követhetnék, mint a testnek ékességére 
tartozó némely találmányaikban. Mert amely 
Académiát Párisban a francia nyelvnek elő
menetelére, először néhány tudósemberek 1629. 
annak utána 1635. esztendőben Cardinalis 
Bichelieu X III. Lajos király megegyezésével 
jobb karban helyeztetett, annak köszönhetik 
egyedül a franciák, hogy a maga született 
nyelveken mindenféle tudományokat tanul
hatnak és amely időt azelőtt idegen nyelvek 
tanúlására vesztegettek,^ azt mindjárt dologra 
és valóságra fordíthatják. Egyszóval nincsen 
már ma semmi, amit a francia a. maga nyel
vén ki ne tehessen. Nincs tudomány, vagy 
kézi mesterség, amelynek leírása francia nyel
ven nem volna. És ámbár azt írja egy francia 
szerző Gvill. Temple, Essais de la poesie, hogy 
ennek az Académiának felállításában Biche- 
lieunek az lett volna fő célja, hogy a franciák 
nagyra született elméiket az ország dolgaitól 
elvonja, mindazonáltal ezzel a cselekedettel 
megbecsülhetetlen hasznot is szerzett egyszer
smind az országnak.
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Ennek az Académiának a magyar társaság 
felállíttatásában is liasznavehető rendtartásai 
közé számlálom, hogy annak meghatározott 
számú, bizonyos fizetésű és különös jussokkal 
bíró rendszerént való tagjai légyenek, egy 
minden fertály esztendőben változó praeseseh 
vagy direct or ok, egy állandó secretariusok ren
deltessék. Gyűléseiknek helye, ideje, módja 
meghatároztassék, legyen kiiíönös könyvnyom
tató műhelyek, könyvtartó házak, minden esz
tendőben valamely munkára jutalmak tétes
senek, ezenkívül légyenek becsületbéli tagok 
is, akik csupán a becsületért a társaság dol
gait előbbmozdítsák s ha mi még efféle min
den Académiákkal köz rendtartások találtat
nának.

a  t á r s a s á g n a k  r e n d t a r t á s a i
KÜLÖNÖSEN

A SZEMÉLYEK MEGVÁLASZTÁSÁRA 
NÉZVE.

De nevezetesen a felállítandó magyar társa
ságban a személyek megválasztására nézve 
szükségeseknek tartanám e következendő dol
gokra figyelmezni.

I. Minthogy ez épen nem hitre tartozó do
log, itt minden vallásbéli különbséget félre kel
lene tenni, hogy az efféle személy válogatás 
miatt a nyelv s a haza ne szenvedjen. Sőt nem 
volna helytelen az egyenlőséget is beléhozni,



32

hogy így azok is, akik a teher egyenlőségén az 
ország és a király jótéteményeiben is egyenlő 
részesülésre való jussokat fundálják, itt mind 
a terhet, mind annak jutalmát együtt vehet
nék. És ha ugyan bennek valami elmebéli te
hetség, ha hazájokhoz igaz buzgóság találta tik, 
itt mutatnák ki; ha pedig nem, ez lenne ő elle
nek csalhatatlan örökös tanúbizonyság.

II. A magyar nyelvben az országnak külön
böző részeihez képest sokképen különböző be
szédnek módja, dialectus, természet szerint azt 
kívánja, hogy a társaság tagjai az országnak 
minden nevezetesebb részeiből választassanak. 
Mert amint némely dolgok találtatnak egy ré
szen, amelyek más részén esméretlenek, úgy 
azoknak a dolgoknak neveik s azokhoz alkal
maztatott szólásnak formái is nem mindenütt 
egyaránt esméretesek. Itt Magyarországhoz az 
erdélyi nagyfejedelemséget is hozzáértem és 
különösen a székelyeket, akik régibb magya
roknak maradéki lévén, talán sok, előttünk es- 
méretlen dolgokban eligazíthatnának bennün
ket.

III. Mivel minden ember, ha annál tudósabb 
is, egy vagy két tudományban mindenkor erő
sebb, mint egyebekben, arra kellene vigyázni, 
hogy egy tudomány se lenne olyan, amelyben 
illendő erejű ember kettő, vagy három is ne 
találtatnék a társaság tagjai között, hogy így, 
amit ezek különösen kidolgoznának, az bátran 
mehetne a társaság gyűléseiben közönséges 
ítélettétel alá.
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IV. Hogy pedig a személyek ne annyira má
sok ajánlásával, mint azoknak minéműségeik 
iránt való bizonyos meggyőződéssel választat
nának, adna az ország ki olyan matériákat, 
vagy kérdéseket, amelyeknek kidolgozása meg
mutatná, kiben mi lakik, mind a dolog eránt 
való helyes ítélettételre, mind pedig az igaz 
magyarságra nézve. És ebben bíráknak termé
szet szerint az ország főrendjének kellene lenni.

A TÁRSASÁGNAK MUNKÁI.
A társaság munkáit közönségesen ami illeti, 

minthogy ez a társaság legegyenesebben ugyan 
a magyar nyelvnek, de következésképen a tudo
mányoknak előmenetelére is célozna és nem
csak példát kellene neki az egész hazának mu
tatni, hanem a nemzetnek beszédben és írás
ban való tehetségét is mintegy kézenfogva ve
zérleni és kormányozni, ehhez képest szüksé
gesnek tartanám még e következendő dolgokat 
is gondolóra venni.

I. Hogy valami a nyelvnek fundamentomit 
illeti, minéműek a lexicon és grammatica, 
mindannak készítésére egyedül a társaságnak 
kellene jussának lenni, úgy mindazáltal, hogy 
szabad lenne akármely érdemes tudós ember
nek a maga vizsgálódásait és gondolatait a 
társaságnak általküldeni, sőt ugyan kérettet- 
nének az országnak minden tudósai, hogy a 
magok gondolataikat a társasággal közleni ne 
sajnállanák.

3
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II. A magyar nyelven íratott könyvek re- 
censiója is a társaságot illetné, melyet akár 
minden hónapban, akár csak minden fertály 
esztendőben szakaszonként kibocsátkatna. Ez az 
egész nemzetre nézve igen nagyhasznú munka 
lenne. Mert a kijött könyveknek sommás elő
adásából minden ember tudhatná, minek ve
hetné hasznát és mi lenne az ő céljára való, 
holott most a könyvek titulusa sokakat meg
csal és azoknak olvasása megbánatja vélek a 
vételt. Ezenkívül a könyvekben lévő hibáknak 
felfedezése mind a könyvírónak, mind őrajta 
kívül másoknak is tanúság és ösztön gyanánt 
fogna szolgálni, hogy azután magokat az 
afféléktől ójják és jól meghányják-vessék azt, 
amit világ elejébe akarnak bocsátani. Ellen
ben, ha megdícsörtetik valamely könyv, kivált 
egy nagytekéntetű tudós társaságtól, lehetet
len, hogy a természettől belénk oltatott dicsö- 
ségkívánása a könyvírónak szívében azáltal 
ne éledjék, amely őtet több oly jeles munkák 
készítésére is bizonnyal felserkentené. így a 
nyelvvel együtt a tudomány is nevekednék és 
amellett nem borítaná el a hazát a sok haszon
talan könyvek özöne, amelyben némely orszá
gok már szinte fuldaklanak. Hogy pedig a 
társaság ebben a közjóra célozó munkában az 
új könyvek megszerzésével ne terhelődnék, le
hetne oly rendelést tenni, hogy, akinek költsé
gén kinyomtatódik a könyv, már az akár 
könyvnyomtató, akár maga a szerző volna, tar
toznék abból legfelsőbben is a társaságnak
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három vagy négy nyomtatványt beadni, me
lyek közül egy a társaság könyvtartójában 
maradna, a többi a recensenseké lenne.

III. Amely munkák a társaságtól jutalmat 
fognának nyerni, azokat a társaság kiadhatná 
a maga nyomtatóműhelyében. És ez is, ki nem 
lehet mondani, mely nagy ösztöne lenne minde
neknek a tudós munkák írására.

A magyar társaságnak különös foglalatos
ságairól s azokban megtartandó bizonyos regu
lákról még mindezeknél sokkal többet lehetne 
beszélnem, de a környülállásoktól várok, míg 
azoknak helyek s idejek lészen, hogy a fel
hőkben ne láttassam várakat építeni. Külön
ben is, ha e csekély tudósításnak foganatja 
nem lenne, az egész épületnek kidolgozása hí
jában való volna. Csak a legközönségesebb 
hasznait említem hát még utoljára az eddig 
lebeszéllett magyar társaságnak.

A TÁRSASÁGNAK h a s z n a i .
I. Legfőbb haszna az, hogy a nyelvnek elő

menetelével együtt a tudomány is az ország
nak minden rendű lakosaira kiterjed. Amely- 
lyel nem az a célom, hogy személy szerint 
minden hazafi tudós légyen, hanem, hogy a 
legegyügyűbb rendű és sorsú emberek is a 
magok elmebéli tehetségeket az emberi társa
ság javára fordítanák. Oh, mely sok talento- 
mok hevernek most a porban, amelyek, ha szü
letett nyelveken formáltathattak volna, a ha-

3*
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zának boldogságát nagyobb mértékben nevel
hetnék.

Azt mondják a politicusok, hogy az ország 
boldogsága a népnek sokaságától függ. De 
mit használ az a sok, ha vagy mind szegény, 
vagy nagyobb része tudatlan! A szegénység 
és a tudatlanság egy húron pendül. Sót minde
mé kiterjed a másikra. Mert amaz a testet, ez 
a lelket illeti, a kettő pedig mind jót, mind 
gonoszt együttérez. És így szintolyan boldog
talan az a nép, amely tudatlan, mint amely 
szegény. Tudatlannak kell pedig annak a nép
nek lenni, amely a maga tulajdon nyelvén a 
maga boldogságára tartozó dolgokat nem ta
nulhatja. És ismét azokat tanulni oly nyelven 
lehetetlen, amely a tudományok előmenetelétől 
messze elmaradt.

A tudományok virágzásával egybek'öttetett 
haszon volna még az is, hogy így az egész 
nemzetnek serénysége, industria felébredne. 
A sok heverő jó elmék mind találnának ma
goknak dolgot és mint a hangyák a hangya- 
bolynak rakásában, úgy ezek a közjóban fá
radhatatlanak volnának. Az anyátlan méh 
futos, széledez mindenfelé, de sem lépet nem 
rak, sem mézet nem hord, vagy ha valamit dol
gozik is, minden munkája csupa zűrzavar. De 
mihelyt anyát ád néki az ember, mindjárt ren
desen kezd folyni a munka, szaporodik a lép, 
szaporodik a méz is. Ilyen anyátlan mellhez- 
hasonlók voltak még eddig a magyar írók, még
is tetszett a munkájokban. De adjon csak ne-
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kik anyát az ország, állítson egy magyar tár
saságot, amely az ő munkájokat igazgassa, 
mindjárt megjön azok között is a serénység, 
a rend és a várt haszon.

II. Második tetemes haszna ennek a társa
ságnak a királyra és az országra nézve ez 
volna, hogy minden ember igyekezvén a ki
bocsátandó magyar munkákban a maga elme
béli tehetségeit nyilvánvalókká tenni, a fejede
lem és a haza előtt esméretessé lenne, kinek 
miben vagyon legtöbb ereje, és így mindenféle 
hivatalokra ki lehetne a legalkalmatosabb sze
mélyeket mindenkor választani. Ez volna az 
igaz és helyes személyválogatás, amely sok 
haszontalan kenyérevőitől megmentené a ha
zát vagy inkább azokat is, akik eddig nem 
egész haszonnal munkálódták a közjót, kén- 
szerítené, hogy magokat arra alkalmatosab- 
bakká tegyék.

III. Hát ha még idővel ez a harmadik ha
szon is hozzájárulna és a feltett cél valósággal 
úgy is kívánná, hogy mind a törvénykönyv 
született nyelvünkre fordíttatnék, mind a tör
vényes dolgok magyar nyelven folytattat- 
nának.

Nincs annál nagyobb iga a magyar nemze
ten, mint hogy annak nagyobb része nem 
tudja, micsoda törvények által igazgattatik és 
hogy az ő jószágának és világi javainak dolga 
idegen nyelven foly, amelyet ő nem esmér és 
amely miatt maga is a törvényes igazság előtte 
gyanús. De talán nem is esne annyi pervesztés,
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ha a magyar a maga nyelvén törvén у ezhetnék, 
mind ezért, hogy azon a törvény folyamatját 
és értelmét tekéletesebben kitanulhatná, mind 
pedig, hogy a felperes a maga prókátorát a 
dolognak mivoltáról jobban tudósíthatná.

A római polgári törvényekhez legjobban il
lik a deák nyelv, mégis azok az európai nem
zetek is, amelyek azokat megtartották oly vég
gel, hogy ahol a magok törvényeik hiányosak, 
légyen micsoda törvényhez folyamodniok, mi- 
néműek a spanyolok, franciák, anglusok, bel
gák, németek, nem deákul, hanem a magok 
született nyelveken folytatják minden pereket. 
Mi pedig magyarok, akiknél a római törvénye
ket még ebben az esetben sem lehet bévett tör
vényeknek mondani, ámbár valósággal belőlök 
sokat vettünk, a magunk hazánk törvényeit 
római nyelven írjuk és törvényes dolgainkat 
is római nyelvben folytatjuk.

Tudom, hogy Verböczi magyarra is vagyon 
fordítva és hogy ezen kívül vagyon egy ma
gyar versekben is foglalt sommás előadása. 
De az az én célomra kicsiny dolog. Az egész 
törvénykönyvnek, az ország végzéseinek, a tör
vény folyamatának igazság szerint magyar 
nyelven kellene lenni. Mi magunk az ország 
gyűléseiben mennyire ragaszkodunk a mi ma
gyarságunknak külső színéhez, úgy, hogy oda 
a törvény gyanánt való szokás szerint magyar 
köntösben kell mennünk, magyar nyelven szó- 
lanunk, a dolog valóságával pedig keveset gon
dolunk, mert csakugyan idegen nyelven írjuk



39

a törvényi, mintha ugyan szántszándékkal 
azon volnánk, hogy ezt az ország javára tar
tozó dolgot titkoljuk, hogy mentői kevesebb 
ember juthasson esméretére.

Oh, bizony lehetetlen, hogy ha Magyaror
szágnak meg kell világosodni, ily csúfos do
lognak orvoslására is fel ne ébredjen a mi 
nemzetünk. És ezen feltételében legjobb mód
dal s legrövidebb úton boldogul, ha egy ma
gyar társaságot fundál. Mert ez fogja a nyel
vet alkalmatossá tenni minden dolgok helyes 
előadására. Ez szab törvényeket a nyelvnek, 
amelyek szerint az ország is a maga törvé
nyeit minden lakosainak érthetőkké tehesse.

IV. Nagy haszna lenne idővel a magyar tár
saságnak, hogy a mi nyelvünkön kijövő tudós 
munkák a külső országi tudósokat a magyar 
nyelvnek tanulására ösztönöznék és így a mi 
könyveinknek nemcsak közöttünk, hanem az 
idegen nemzetek között is kelete lenne. Mert 
akik valósággal tudós emberek, szeretik a tu
dományt a maga tulajdon kútfejeiből merí
teni, a fordításokhoz pedig csak kény tel enség- 
ből ragaszkodnak. Így tehát mindjárt meg
jönne egy ága a kereskedésnek, amelynek még 
eddig híre sem volt Magyarországon.

A könyvárosok szintúgy, mint egyéb keres
kedők, egymásnak rész szerént partékéval, 
rész szerént pénzzel fizetnek és két egymással 
kereskedő országok közül az a boldogabb, 
amely a másiknak több partékát ád és keve
sebb pénzt fizet. Nem nagy gazdaság tehát.
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mikor valamely ország más országoktól parté- 
kákát vészén és azért csupa készpénzt ád, ki
vált, ha a kereskedésnek más ágaival ki nem 
pótolhatja ezt a hibát.

Ebben az esetben vagyon pedig Magyaror
szág a könyvek dolgára nézve. Igen ritkán 
nyomtatódnak itt olyan könyvek, amelyek 
más országokban is kelendők volnának. Mert, 
ha deák könyvek, azoknak sokkal szebb s jobb 
kiadásai találtathatnak másutt, ha magyarok, 
úgy senki reájok se néz.

Igaz, hogy mi a könyvekért magyarországi, 
vagy legfeljebb bécsi könyvárosoknak fizetünk 
és talán azért nem tűnik szemünk elejébe a 
tetemes kár. De meg kell gondolni, hogy a mi 
pénzünkkel az idevaló köny városok a lipsiai, 
frankfurti, qöttinqai, kolmári, Honi, párisi 
köny városoknak fizetnek és így, valamennyi 
idegen országi könyv béjön a mi hazánkba, an
nak az ára mind kitakarodik az országból, ki- 
vévén csak azt a kevés nyereséget, amelyet 
magának az idevaló kereskedő azokon fordít. 
Más volna, ha mégis valami más kereskedés
nek nemével azt a pénzt, vagy még annál is 
többet az országba visszatéríthetnénk. De mi
kor amely kereskedéseink azelőtt voltak, azok 
is haldoklófélben vágynak, látnivaló dolog, 
hogy a könyvek szerzésében Magyarország 
minden módon veszt.

Ellenben, ha egy magyar társaságunk 
volna, amely a mi nyelvünkön a tudomá
nyokat lábraállítaná, kevesebb idegenországi
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könyvre volna szükségünk s a mieinken is kap
nának más nemzetek. Ne gondolja senki le
hetetlennek, hogy a magyar nyelv tanulására 
adnák magokat a kiilsö országi tudósok. Mert 
most is tudok nagy tudományú és igen neveze
tes németországi embert, aki a magyar nyel
vet szorgalmatosán tanulja, csak azért, hogy a 
mi hazánk történeteit tökéletesen tudhassa.

Azután, ha a németek franciául, a franciák 
ánglusul s olaszul megtanulnak, hogy ezeken 
a nyelveken írott könyveket megérthessék, 
miért nem magyarul is, ha egyszer látják, hogy 
ez a nyelv nékiek a reátett költséget s fárad
ságot haszonnal visszatéríti? Olyanok ezek a 
tudományon kapó s megvilágosíttatott ér
telmű nemzetségek, mint a jó féle méhek, 
amelyek mindenféle füveket meg szoktak ke
resni, hogy a legalkalmatosabb virágokból a 
magok mézeket szaporíthassák. És így ez a vég, 
ez a haszon az országra nézve mintegy bizo
nyos, csak az említett eszköz ne késsen.

Azon talán senki nem fog csodálkozni, hogy 
én ezen gondolatimat az ország főrendjeinek 
kívánom szívekre terjeszteni, valamint a be
teget senki meg nem ítéli azért, hogy, amely 
orvoshoz legjobban bízik, annak segítségével 
kíván élni. Akik az országban leghatalmasab
bak, akiktől a király tanácsot kér és akik 
által a maga országát igazgatja a fejedelem, 
ezek lehetnek az én ítéletem szerint leghatal
masabb eszközei a haza boldogságának.

Kiktől is kívánhatná igazabb jussal a haza,
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mint a főrendektől, hogy amely dicsőséget és 
boldogságot a királytól s az országtól vésznek, 
u^yan a király s az ország dicsőségére és ja
vara fordítsák? A főrendek közt vágynak a 
legjobb hazafiak. Mert nemcsak akarat jók, 
hanem tehetségek is volt elejétől fogva az or
szág lakosinak boldogítására. Mikor más ala
csonyabb rendű hazafiak nyögnek, sóhajta
nak s panaszaikat egymásnak zokogva beszél
getik, akkor a főrendek tanácsot tártnak 
bölcsességekkel, tehetségekkel, sokszor életek
nek kockára való vetésével is segítik az orszá
got. Hát most, mikor olyan dolog áll elő, amely 
az országnak szemlátomást való boldogságot 
ígér és ajánl, amely a bölcsességtől tanácsot, a 
tehetségtől munkás igyekezetét érdemel, amel
lett pedig sem életet, sem becsületet próbára 
nem kíván: nemdenem egész bizodalommal 
várhatják-e velem együtt az országnak minden 
lakosai, hogy ez a haza boldogságát illető do
log ezen az úton kezdődjék és előmenetelt is 
ezen az úton végyen?

Ezekből ítélje meg az én célomat minden, 
aki a helyes és egyenes ítélettételt szereti. 
Nem is kevélység hát bennem, hogy ily tete
mes dologiján az ország főrendjeihez folyamo
dom. És ha valami kevélységnek vagyon itt 
helye, bizony nemcsak én, hanem az egész ma
gyar haza kevélykedhetik azzal, hogy az isteni 
gondviselés egyébkor is ugyan, de most kivált- 
képen állított néki oly oszlopokat, amelyekhez 
minden közönséges jóratartozó dolgokban tel-
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jes birodalommal lehet. De majd elragad a ma
gam mások előtt való igazítása, holott nékem 
egyedül csak az ország nagyjaival vagyon 
beszédem.

Kegyelmes és nagyságos uraim! Ha vala
melyik planéta az égnek elsőbbrendű csillagait 
kérné, hogy állítsanak az ö számára egy hol
dat és nyerjék meg a naptól, hogy ők ennek 
az új holdnak a magok ragyogó fényekből 
illendő világosságot adhassanak, azt tartom, 
mind a planéta a csillagoktól, mind a csillagok 
a naptól, nem csak a magok kéréseket meg
nyernék, hanem maga is a nap az alatta lévők
nek ily hasznos buzgóságokon örvendene, sőt 
talán a maga sugáriból is bocsátana ezen új 
holdra, hogy azt az éjjeli homálynak elűzésére 
annál alkaímatosabbá tehesse. Ki tudja, ha 
nem ezen az úton nyerték-e a naptól Jupiter 
négy, Saturnus pedig öt holdát?

Kegyelmetek s nagyságtok most a hazának 
szeretetére, nemzetek javára, s a magok dicső
ségeknek örökké való fennmaradására kéret- 
tetnek, hogy állítsanak egy új holdat, egy ma
gyar társaságot, amely nemcsak az országon 
fekvő homályt elűzze, hanem azt más nem
zetek előtt is fényeskedővé tégye, hogy ennek 
lábra való állítását s megfundálását nyerjék 
ki a királytól, akinek minden jó dolgok élőbb- 
mozdítására való kegyes hajlandóságát tudja 
az egész haza. Fordítsák hát kegyelmetek s 
nagyságtok ily tekéletes fejedelem alatt való 
virágzásokat ennek az ország boldogságára
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tartozó jónak egy szívvel s lélekkel való mun
kálkodására.

Én elhitetem magammal, hogy e dologban 
minden jószívű hazafiak velem egyetértenek. 
De tudom, megeshetik az is, hogy akik vagy 
a hazának ezt a boldogságot, vagy nékem eze
ket a gondolatokat irígylik, a feltett célban sok 
akadályt és nehézséget találnak. Elég az, hogy 
a dolog magában jó, az ellen senki nem szól
hat és véghez is vihető. Itt hát, nem a nehéz
ségek keresése, hanem azoknak elhárítása 
iránt kell minden jó hazafinak szorgalmatos- 
kodni. Különben is oly akadályt a dologban 
nem gondolhatok, amelyet az ország főrend
jeinek bölcsességek s tehetségek meg nem 
győzhetne. Ha a dolog módja hibás, ne men
jen azért az egész feltétel füstbe. Ha az épület
hez való garádicsok helytelenek, ne romolják 
azért el maga is az épület.

Én mindenkor, ha kívántatik, kész lészek 
szavaim magyarázatjára, gondolatim bővebb 
előadására, de csak azok előtt, akiknek ezen 
tudósításomat ajánlom, és csak úgy, ha bizo
nyos jelekből megérthetem, hogy azoknak kí
vánságokat s parancsolatjokat fogom az által 
teljesíteni.

Költ, 1781. esztendőben.
KEGYELMETEKNEK ÉS NAGYSÁG* 

TOKNAK
alázatos hív szolgája, egy hazáját s nemzetét 
híven szerető magyar.
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