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1. 1 

„1825. november 3-án kerületi ülést tartottak a Karok és Rendek. A nemzeti nyelv előmozdítására szolgáló 
eszközökről volt szó... Már egy napig tartott a vita, anélkül, hogy valami gyakorlati eredményre vezetett volna; 
egyik pazarabbul bánt a szép szavakkal, mint a másik, de tovább egy se ment. Akkor felkelt Nagy Pál, erőteljes 
vonásokban rajzolta, mit köszönhet a nemzet irodalmának, s hogy a süllyedő nemzetiség egyetlen mentő horgonya 
a nemzeti nyelv culturája. Emelkedő lelkesültséggel szólt aztán azon férfiakról, kik az utóbbi évek alatt magános 
kamrában, nyomorúságos lámpa világa mellett éhezve és fázva dolgoztak, hogyan áldozták fel életöknek minden 
boldogságát, minden reményét, hogy szívok vérével a nemzetnek e drága kincsét megmentsék; az ország dús 
mágnásain van most a sor — monda — hogy tegyenek valamit, mert ahhoz, mint Montecuccoli mondta, pénz, 
pénz és ismét pénz kell! Halotti csend uralkodott a teremben. Némán sütötték le az urak szemeiket, mintegy 
meggörnyedve e szemrehányás súlya alatt, de erélytelen arra, hogy tettekkel megcáfolják. Akkor felállt egy 
huszártiszt, ki mint egyszerű hallgató ült Nagy Pál széke mögött, s nyugodt, kimért hangon következőleg szólt: 
„Nekem itt szavam nincs, az ország nagyja nem vagyok, de birtokos vagyok, s ha fel áll oly intézet, mely a magyar 
nyelvet kifejti, mely azzal segíti honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldo
zom." 

Suttogás támadt a teremben. „Mennyi lehet az?" — kérdé egyik a másikát, s a mint ez lőn a felelet: „60000 
forint" végtelen éljenzés tört ki. Széchenyi azonban, a mindig practikus Széchenyi, rögtön hozzátéve: „Érett 
megfontolással cselekszem ezt, azért célszerű felügyelést kívánok, hogy a nemzetnek felajált summa haszontalan 
el ne pazaroltassék. Ennyiből állt Széchenyi első parlamenti beszéde, s ez teljesen jellemzi őt... S miből 
szándékozik ez alatt az év alatt élni, gróf úr? — kérdé egy kotnyeles ifjonc. „Nos, remélem barátaim eltartanak 
ez idő alatt" — viszonzá Széchenyi mosolyogva." 

Eddig a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának legendája, egyik legszebb, legkifejlettebb 
változatában. E legenda egyes elemei feltünedeznek már az események szemtanúinak beszámolóiban is, a 
későbbi visszaemlékezések tovább színezték, kerekítették a történetet, amely a nagy alapító halála után nyerte el 
végső, kikristályosított, már-már meseszerű formáját. így került be az iskoláskönyvekbe, regényekbe; így 
ábrázolta Holló Barnabás a múlt század végén azon a domborművön, amely ma is látható az Akadémia 
székházának oldalán. így él a nemzeti tudatban. 

Legendák ellen harcolni fölösleges dolog. 1825. november 3-án Széchenyi nem alapította meg a Magyar 
Tudományos Akadémiát; azon a napon annyit tett „csupán", hogy felajánlott egy jelentős összeget a magyar nyelv 
terjesztését segítő valamely intézmény felállítására. Nem ő volt az első, aki ezt tette: már évtizedekkel előbb 

FALK Miksa, Széchenyi István gróf és kora. (Fordították ÁLDOR Imre és VÉRTESSY Arnold.) Pest, 
1868.35-36. 

2PONORI Thewrewk József, ... Vay Ábrahám... életrajza. Pozsony, 1830. DÖBRENTEI Gábor, 
Magyar Tudós Társaság történetei, a nyelv országos régibb állapotjának rövid előadásával. In A Magyar Tudós 
TársaságÉvkönyveil. 1-66.; Szoboszlai Pap István eredeti levelei. Közli RÉVÉSZ Imre. (In Értekezések a Nyelv-
és Széptudományok köréből VI. 6. 1876.) Az akadémia alapítására vonatkozó legrészletesebb munka: SZÁSZ 
Károly, Gróf Széchenyi István és az Akadémia megalapítása, Bp. 1880. 

3Vö. SZÁSZ, i. m. 249-251. 
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történtek ilyen felajánlások, az akadémia ügye azonban tapodtat sem mozdult előbbre. Sem ő, sem a kerületi ülés 
résztvevői nem sejtették akkor, hogy éppen ez az ajánlat fog fordulópontot jelenteni. Ami pedig a történet 
részleteit illeti: Nagy Pál mágnásellenes beszéde nemigen rázhatta meg az arisztokratákat, hiszen közülük alig 
néhányan voltak csak jelen — mivel ez a középnemesi többségű alsótábla kerületi ülésén történt; Széchenyi nem 
ült — főrendként itt nem foghatott széket —, hanem állt (Vay Ábrahám mögött); nem ez volt első parlamenti 
beszéde — október 12-én szólt először a felsőtáblán, mégpedig, nagy feltűnést keltve, s mindjárt divatot csinálva, 
magyarul; s bár e második beszédének hiteles szövegét nem ismerjük, annyi bizonyos, hogy csupán egy 
esztendei jövedelméről szólt, a pontos összeget csak később jelölte ki. S ha akadt volna is Pozsonyban oly 
kotnyeles ifjonc, ki ezen ajánlat után aggódni kezd a gróf megélhetése miatt, s teljes tájékozatlanságot árul el a 
korabeli adományozási szokásokban, Széchenyi nem felelhetett volna másképp, mint hogy itt valójában a 
jövedelem évi kamatáról van sző, tehát továbbra sem kell baráti adományokból tengődnie. 

1825. november 3. jelentős mérföldkő azon az úton, mely a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáig 
vezetett. Utólag tűnhet akár a legjelentősebbnek is. Akkor azonban a legoptimistábbak reménykedtek csupán. 
Széchenyi mindenesetre nem tartozott közéjük. E napon csak egyetlen mondatot jegyzett naplójába: „A kerületi 
ülésen beszéltem; minden honfitársamat ellenségemmé tettem." 

2. 

Széchenyi egyszer már felajánlotta egy esztendei jövedelmét; csaknem tíz esztendővel a pozsonyi ülés előtt, 
Pesten, egy állóhíd céljaira. Akkor azonban nem sikerült felráznia hallgatóságát; tette feledésbe merült. 
Másodszor már nem bízta a sikert a véletlenre — a november 3-i fellépés (legalább fő vonalaiban) kimunkált 
„forgatókönyv" alapján történt. 

Néhány évvel később Nagy Pál, az alsótábla vezérszónoka egy Széchenyihez írott levelében magának 
tulajdonította az Akadémia alapításának dicsőségét, azt állítván, hogy gyújtó hatású szózata bírta a grófot és társait 
az adakozásra. Széchenyi ingerült hangon válaszolt: „...már számos esztendők előtt, még mikor se Országgyűlés, 
se Circulusról szó sem volt, mindig érzettem magamban azon vágyót: hazám elősegítése végett, melyet csak 
Concentrisatio által hiszek eszközölhetőnek — tetemes áldozatokat tenni... Országgyűlés előtt jó idővel számos 
barátaimmal azon tanácskoztunk, min kellene kezdeni? Pályafutás, rókavadászat stb. — mind az egyesítés végett 
történt—de végre abban egyeztünk meg, hogy semmi által nem emelkedhetik honnunk nagyobb méltóságra, mint 
a Nemzetiség nemesb és hathatósb kifejlése — s így az anyai nyelv csinosítása által. Eltökéllett szándékom volt 
tehát, még minek előtte az Országgyűlésre mennénk — egy magyar tudós Társaságot projectumba hozni, s ahhoz 
tetemesen áldozni.—S azt, kedves Barátom, akár az Országgyűlésen lettél volna, akár nem, hidd el, minden esetre 
mozgásba indítottam volna." 

E levélváltásból biztosan megállapíthatjuk: ha volt is határozott terve Széchenyinek hozzájárulni az Akadémia 
fundusához, ezt akkor Nagy Pállal nem közölte. Ha volt ilyen terv; mert a naplók erről, sajnos, hallgatnak. Amit 
elárulnak: Széchenyi ekkorra határozza el magát végleg, hogy szakít a katonasággal, s közpályára lép. 

4 
Gróf Sándor István végrendeletében 10 000 Ft-ot hagyott egy majdan felállítandó Akadémiára. Az 

intézet 1831-ben meg is kapta ezt az összeget. (Vö.: MTA Kézirattár. RAL 1831) 
„Országos gyűlés a felsőtáblán. Én magyarul beszéltem. Oly nagy izgalomban, hogy szívesebben 

mennék a bitóra. Vajon fogok-e valaha is hidegvérrel beszélni tudni?" SZÉCHENYI István, Napló. (Fordította 
JÉKELY Zoltán.) Bp. 1978. 410. (A továbbiakban: SZ. N.) 

SZÁSZ (i. m. 111-112.) négy szemtanú tollából közli a beszédet, négy variációban, anélkül 
természetesen, hogy bármelyiket egyedül hitelesnek fogadná el. 

7 
1825. december 3-án. 

8SZ. N. 420. 
Vö. Széchenyi István levelezése. (A továbbiakban SzéchLev) Összegyűjtötte MAJLATH Béla, Bp. 

1889.1. 140. 
10Uo. 
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\ 
Reformelképzeléseinek többsége — csírájában — megjelenik már feljegyzéseiben, gondolataiban fel-felsejlenek 
azok az intézmények, amelyeket a következő évtizedekben rendre meg is valósít. Az akadémia azonban nem 
szerepel közöttük. Az országgyűlésre minden bizonnyal úgy érkezik, hogy már elhatározta: valamire fel fog 
ajánlani egy jelentős összeget, olyan bizalmat és népszerűséget szerezve ezzel követtársai között, amelyet a 
későbbiekben, reformterveit keresztülviendő, kamatoztathat. Ott, a diéta első ülésein figyel fel arra, milyen fontos 
a követek számára a magyar nyelv ügye, mennyire összefonódik ez egyéb politikai kérdésekkel — s ekkor dönthet 
véglegesen a megvalósítás sorrendjét illetően. A szeptember 18-án megnyitott országgyűlés két táblája 
viszonylag hamar, egy hónap alatt elkészítette a legfontosabb sérelmeket tartalmazó föliratot, melyet október 
22-én már fel is küldtek a királyhoz. Ekkor az országgyűlés — a királyi válasz megérkeztéig — hivatalosan 

12 szünetet tartott, eközben az alsótábla — a hagyományoknak megfelelően — kerületi üléseken vitatta meg a még 
felmerülő kérdéseket — ezúttal a „másodl; 50s" sérelmeket. Ezek között kapott helyet a magyar nyelv és a 
közoktatás ügye, melynek tárgyalását november 2-ra s 3-ra tűzték ki. Szorosan véve e két tárgy egyikéből sem 
következett, hogy az akadémia kérdése e viták során szóba kerül, annál inkább nem, mert az lényegében már az 
elsődleges sérelmek között szerepelt. A királyhoz küldött feliratban helyet kapott ugyanis az a kérés, hogy 
vizsgálja meg az országgyűlés az 1791-ben kiküldött deputációk javaslatait; ezekben pedig ott volt az akadémia 
felállítására vonatkozó terv is. Ennek részletes tárgyalása tehát a királyi válasz megérkezése után lett volna 
esedékes. 

A nevelésre s nyelvre vonatkozó tanácskozások a múlt század első évtizedeiben mindig nagy népszerűségnek 
örvendtek, s jelentős tömegeket vonzottak. Ilyenkor nyílott tér tüzes, felrázó beszédekre, a nemzetietlen elemek 
kemény megleckéztetésére, az udvari praktikák leleplezésére s hervadhatatlan szónoki babérok szerzésére. A 
küldöttek lelkesen licitáltak egymásra a sérelmek és kívánságok felsorolásában, megcsillogtatva retorikai 
képességeiket, s dörgő, hosszas tapsokat aratva. Ilyenkor udvarpártiak és ellenzékiek, katolikusok és reformáltak 
kipirulva ünnepelték egymást, valóságos vitának nyoma sem volt, a tárgyalások inkább ünnepségekhez 
hasonlítottak. 

így volt ez 1825. november másodikán is. Ekkor a napirend szerint a nevelés kérdése került volna szőnyegre, 
ám egyetlen régi sérelem kivételével (mely a külföldi, főként német protestáns egyetemek látogathatására 
vonatkozott), már e napon is minden az anyanyelv további térhódítása körül forgott. Kolosváry Miklós, Győr 
vármegye követe a leánynevelő intézetekben kívánta kötelezővé tenni a magyar nyelvet, Bezerédy György, 
Veszprém küldötte a Ludoviceum magyarítását szorgalmazta, Perényi Zsigmond az alsófokú oktatás nemzetivé 
tételét kívánta. Sztojka Imre a diéta, az úriszék, a kamara ügyviteli nyelvének javasolta a magyart, Péchy Imre a 
közoktatás és közigazgatás teljesen magyarrá tételével vélte elérhetőnek a nemzet egybeforrasztását. Platthy 
Mihály, Bars megye ellenzéki szellemű írásairól híres követe, a kerületi ülés jegyzője, a „vita" végeztével tizenegy 
pontban foglalta össze a nevelésre vonatkozó kívánságokat, melyek között a pesti egyetem függetlenné tétele, 
a Theresianum Pestre helyezése, a Ludovika-Akadémia felállítása mellett még az is szerepelt, hogy „A trónörökös 
a jövőben Magyarországon neveltessék, mert (Máriássy gömöri követ szerint) Magyarország a korona 
gyémántja." A határozat utolsó pontja, amely az az ország általános nyelvévé a magyart kívánta tenni, tíz 

Döbrentei, aki Széchenyi információi alapján dolgozott, így ír erről (i. m. 46.): „oly szándékkal ment 
ezen országgyűlésre gróf Széchenyi István,... hogy a közjóra áldozni fog. Mindjárt az ülések kezdetekor a nyelvre 
fordult fő figyelme, s várt időt és alkalmat melylyel a legszebb vágy kimondása más rokon lelkeket is melegen 
megragadó tettet szüljön, s sok lassú készletből már tovább és valahára feljebb is emelőt." 

12 
A kerületi ülések hagyományosan a különböző álláspontok ismertetésére szolgáltak: a 

hagyományoktól azonban éppen az 1825-ös országgyűlés tért el azzal, hogy a kerületek egyszerre, összevontan 
üléseztek. Ugyanakkor az ülések elnökeit jegyzőit még a földrajzi kerületek szerint jelölték ki; ezért volt két elnök 
és két jegyző minden ülésen. 

13 
Platthy Mihály az ülés határozatát pontokba foglalta. A harmadik pont szerint: „A külföldi egyetemek 

látogatása engedtessék meg mindenkinek, különösen azonban a protestánsoknak." (Vö. VISZOTA Gyula, Gróf 
Széchenyi István élete és működése 1820-1825 közt, Bp. 1926. 67.) 

A november 2-i és 3-i tanácskozás menetét részletesen ismerteti SZÁSZ, i. m. 60-93. 
15Ld. VISZOTA, i. m. 67-68. 
TJo. 
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alpontban sorolta föl ennek eszközeit; ezek között, hetedikként, helyet kapott az a kívánság, hogy „magyar 
tudományos egyesületek létesíttessenek". 

így folyt a szó november másodikán a „nevelésről"; nem csoda, hogy harmadikán délelőtt, midőn végre az 
anyanyelv ügye tárgyaltadon, zsúfolásig megtelt a pozsonyi vármegyeház nagyterme — becslésünk szerint 
mintegy másfélszáz ember lehetett szemtanúja az eseményeknek. 

A szálában három hosszúkás, zöld posztóval letakart asztal állott, ezeket ülték körül a követek; az érdeklődők, 
megfigyelők mögöttük, a falak mellett kaptak helyet. Az egyik oldalsó asztal végén ült egymás mellett Nagy Pál, 
Sopron megye és Vay Ábrahám, Borsod megye követe. (A két politikust régi, meghitt barátság fűzte össze.) Az 
asztal másik oldalán, szemben velük, a Torna megyét képviselő Andrássy György gróf ült. Vayék mögött, a fal 
mentén, alig két lépésnyire a követek asztalától állt Széchenyi, barátai: gróf Károlyi György, báró Wesselényi 
Miklós és gróf Esterházy Mihály társaságában. Valamennyien a főrendi tábla tagjai, itt tehát csak megfigyelő
ként lehettek jelen, beleszólási joguk nem volt. Ezeken az üléseken azonban nem volt olyan szigorú fegyelem, 
amely a közbeszólást lehetetlenné tette volna. A követek gyakran egymás szavába vágtak, nemegyszer derűt keltő 
közbeszólásokkal szórakoztatták egymást. A felszólalásokat nem korlátozta semmi, a beszédre jelentkezők 
helyükön állva mondották el szavaikat, s ha később új ideáik támadtak, ismét engedelmet nyerhettek az elnöktől 

18 
(ezen a napon Máriássy István és Szegedy Ferenc töltötte be ezt a tisztet) a felszólalásra. A teremben egyébként 
is nagy volt a mozgás, követek és megfigyelők érkeztek-távoztak folyamatosan. 

Az „édes tárgy" ezúttal is hamar lángra gyújtotta a szíveket. A felszólalók lényegében megisn ételték a tegnap 
is elmondottakat, noha most elsősorban a közigazgatás és törvénykezés magyarosítása mellett kardoskodtak, de 
szó esett természetesen a nevelésről is. Már az első szónok, Takács Gáspár megpendítette azt a gondolatot, hogy 
a nyelvtörvénybe egy, a magyar nyelvmívelő társaságot szorgalmazó passzus is kerüljön. A tárgyalás azonban 
más mederbe terelődött, s csak órákkal később bukkant fel ismét a gondolat Nagy Pál (immár harmadik) 
beszédében. 

19 Bár e nagy hatású, dörgő szónoklat leírását több, egymással nagyon egybehangzó variációban is bírjuk, 
rekonstruálásakor mégis óvatosan kell eljárnunk. Bizonyos, hogy az orátor éles hangon bírálta az arisztokráciát 
(jószerivel minden beszédében megtette ezt), szorgalmazta a Tudós Társaság felállítását is, valamint az 
anyanyelvi nevelés megerősítését; s kijelentette: erre az ügyre pedig pénz, pénz és megint csak pénz 
szükségeltetik! 

Ez volt a megfelelő lélektani pillanat. Nagy, látjuk, tökéletesen — noha akaratán kívül — végszavazott a 
grófnak. Széchenyi egy percig sem tétovázott, felismerte, hogy ezt az alkalmat nem szalaszthatja el. Beszéde alig 
egy percig tarthatott. Nyomában hosszan tartó, heves éljenzés, taps, tetszésnyilvánítás következett. A vihar 
elültével azonban felállott egy követ — a nevét nem jegyezték fel a krónikák —, és mintha mi sem történt volna, 
hozzákezdett az anyanyelv pallérozására vonatkozó nézeteinek kifejtéséhez. Már-már megtört tehát a varázs, 
szertefoszlani látszott az adakozás pillanatának nagyszerű ünnepélyessége; ám ekkor Vay Ábrahám, felrúgva a 
kerületi ülések laza szokásreiidjét is, belefojtotta a szót az ünneprontó követbe. Elcsukló hangon, szinte sírva 
dicsőítette Széchenyi nagyszerű tettét, majd csatlakozva a cenki grófhoz, nyolcezer forintot adományozott. Ismét 
visszatért a lelkesedés, Andrássy György gróf emelkedett szólásra, s tízezer pengős hozzájárulást ígért, majd 

21 Károlyi György ajánlotta fel jószágainak félesztendei jövedelmét a nemes célra. 

17PONORI THEWREWK, i. m. 9. 
I C 

SZÁSZ, i. m. 83. 
19Vö. SZÁSZ, i. m. 143.; FALK, i. m. 35.; VISZOTA, i. m. 143.; R. VÁRKONYI Ágnes, A Magyar 

Tudományos Akadémia megalapítása 1825-1831. In A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 
1825-1975. Bp. 1975. 11. 

20 Nagy Pál ezúttal úgy lett követ, hogy Sopron megye főispánja, Esterházy Miklós herceg a 
megyegyűlésen mindent megtett a megbuktatására. Nem csoda, hogy Nagy minden beszédében felemlegette az 
arisztokrácia magyarellensségét. így tett november 3-i első beszédében is. (Vö. SZÁSZ, i. m. 85.) 

SZÁSZ, i. m. 114. Károlyi csak jóval később pontosította ezt az összeget 40 000 Ft-ban. 
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Eddig követik a krónikák a november 3-i eseményeket. Nem tudjuk, vajon így, dörgő tapsok közepette ért 
véget az ülés, vagy nevenincs kövelünk végre szót kaphatott, esetleg mások is beszéltek még, s ha igen, miről. 
A szemtanúk mindezekre sajnáltak szót vesztegetni. Valamennyiük tollát az adományozás nagyszerű gesztusa 
ragadta magával, úgyannyira, hogy rövid időn belül az egész ország értesült a dicső tettről. Széchenyi szinte egyik 
napról a másikra óriási népszerűséget szerzett magának. 

Pedig — szóltunk már róla — nem ő volt az első, aki hozzájárult az Akadémia tőkéjéhez. Arisztokrata 
körökben ezekben az évtizedekben egyébként is egymást érték a különböző, jótékony és hazafias célú 
felajánlások. Tudunk olyanról is, amely összegében messze meghaladta Széchenyiét. (Gróf Buttler János 136 666 
forintot ajánlott fel a Ludoviceum javára.) Ezek az adományok azonban korántsem keltettek ekkora visszhangot. 
Az „akadémiaalapítás" páratlan sikeréhez alapvetően járult hozzá a helynek és az időnek minden addiginál 
kedvezőbb megválasztása, s az események gondos előkészítése. 

Magától Széchenyitől tudjuk, hogy barátait beavatta az alapítás tervébe. Károlyi és Andrássy, valamint 
Wesselényi és Esterházy Mihály minden bizonnyal tudott a készülő tettről. Ekkor mind a négyen legszűkebb 
köréhez tartoztak, a három gróf fenntartás nélkül, mindenben követte idősebb barátját s a Wesselényivel való 
kapcsolat is, amely két eltérő természetű, egymást viták során megismerő egyenrangú ember viszonya volt, 
ekkoriban látszott a legszorosabbnak. Nincs azonban adatunk arról, milyen mértékben ismerte a tervet Vay 
Ábrahám, aki pedig a közhangulat kialakításában, láttuk, kulcsszerepet játszott. Széchenyi és Vay között — e 
novemberi ülés előtt — korántsem volt oly szoros a viszony, hogy beavatottságát biztosan feltételezhetnénk. A 
Borsod megyei követ szavai is inkább spontán meghatódottság™ vallanak. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy Vay, 
aki a következő napok főszereplőjévé vált, tudatos tervekkel készült az akadémia megalapítására. Mindezek 
alapján nem tartjuk lehetetlennek, hogy ha csak körvonalaiban is, ismerte Széchenyi terveit. 

Az akadémiát négy fiatal arisztokrata alapította meg. Ekkor még egyikük sem viselt jelentős közhivatalt, 
személyüket a közvélemény nemigen ismerte. Az általuk felajánlott összeg — bármilyen jelentős is volt az 
adakozók szempontjából — édeskevésnek bizonyult ahhoz, hogy valóban alapját képezhesse egy mégoly szerény 
tudományos intézetnek. Kulcskérdés volt tehát, hogy míg tart a lelkesedés, újabb híveket és adakozókat 
szerezzenek, s megnyerjék a kormánykörök bizalmát is. 

A nehézségek azonban már november 5-én jelentkeztek. 
A Tekintetes Karok és Rendek ugyanis egyszerűen nemigen tudták, mitévők legyenek. Elhangzott az 

országgyűlés nem hivatalos ülésén négy szóbeli ígéret — elvileg létezett egy összeg tudományos társaság 
létesítésére, de ki rendelkezzék fölötte? Széchenyiek ugyan az országgyűlésen tették ajánlatukat, de nem az 
országgyűlésnek. Nem volt világos az sem, az alapítóknak miféle jogaik lehetnek. Egyszerűen át kell adniuk majd 
az összeget az erre illetékeseknek[?], vagy beleszólhatnak az intézmény felállításának módjába is? Egyáltalán, mi 
készül itt? Az országgyűlés tudtával, de néhány főnemes által létrehozott magánintézmény, vagy a diéta szülte, de 
magánadományokból gyarapodó nemzeti intézet? Hiába, a Corpus Juris nem adott receptet, hogyan kell 
Magyarországon Tudományos Akadémiát alapítani. 

Fokozta a zavart, hogy a főrendek (akik közül sokan megsértődtek, mivel a kérdés olyan ülésen vettetett fel, 
ahol nekik nem volt joguk a felszólalásra) korántsem képviseltek egységes véleményt a magyar nyelv ügyében. 
Nagy részük nem is tudott magyarul, s kormányhű hivatalnokként nem akart egy olyan intézményt támogatni, 
amellyel szemben az udvar már számos esetben kifejezésre juttatta ellenérzését. Az öregek között sokan fiatalos 

Viszota Gyula úgy tudja, hogy az ülés a feljelentések, besúgások elleni állásfoglalásokkal folytatódott. 
(Censurai különösségek aXIX. század második negyedében. In Adatok a Magyar Tudományos Akadémia és aXIX. 
szazad első felének történetéhez. Bp. 1926. 61.) Más források azonban nem támogatják Viszotát. 

23 
Az alapításkor Széchenyi 34, Vay 36, Andrássy 28, Károlyi 23 éves; az „ötödik alapító", Esterházy 

Mihály 31. Egyikük sem visel még hivatalt. Széchenyi, Károlyi és Esterházy aktív katonatiszt. (Rövidesen 
mindhárman megválnak a hadseregtől.) Vay Ábrahám még nem arisztokrata, a grófi rangot csak 1830-ban kapja 
meg. 
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túlbuzgóságnak tartották az akadémia-alapítást.24 Azon kevesek pedig, akik szívesen áldoztak volna a nyelv 
ügyére, inkább Szepessy Ignác erdélyi püspök tervét támogatták. Szepessy szerint elsősorban a nemzetiségi 
területek alapfokú képzésében kell a magyar nyelv terjesztését megkezdeni; ebből a célból nyelvtankönyvek 
kiadását kívánta, és a tanítóképzés megreformálására tett javaslatot. Négy tanítóképző intézetet akart felállíttatni 
(Szombathelyen, Komáromban, Szegeden és Miskolcon) a hosszú távú magyarosítási törekvések bázisaiként. Az 
akció költségeit a rendek önkéntes adományai fedeznék. A befolyó összegek kamataiból egy nyelvterjesztő 

25 társaság állíttatna fel, amely irányítaná, szervezné és ellenőrizné a terv végrehajtását. 
Nem csodálható, hogy az első napokban-hetekben sokak számára az sem volt világos, hogy itt voltaképpen 

két eltérő tervről van szó; a nehezebb felfogású regalisták csak annyit értettek a dologból, hogy az országgyűlés 
gyűjtést indított az anyanyelv ügyében — s persze, megérezték azt is, hogy a közhangulat lecsendesítésére és 
megnyugtatására jobb, ha minél előbb megnyitják pénztárcájukat. El is hangzottak a főrendi táblán lelkes 
beszédek az ügy mellett, mágnásaink többsége azonban megmaradt az ígéreteknél. December 6-ig mindössze öten 
csatlakoznak az első alapítókhoz (Széchenyi Pál, Esterházy Mihály, Batthyány János, Károlyi István, Károlyi 
Lajos), de az általuk megajánlott összeg együttvéve sem teszi ki a felét a november 3-án adottnak. 

A november 5-i kerületi ülésen mindenekelőtt elhatározták, „Hogy a tegnapelőtti szép ajánlások a magyar 
nyelvre, fölvétessenek a diáriumba s az ezen szent célra... projectált adakozási aláírás mind itt, mind a mágnások 
tábláján nyittassák meg." Rögtön ezután ki is robbant az első vita, mi legyen most már az alapítvány sorsa. Az 
egyik tábor az országgyűlésre akarta bízni a további teendőket (vagyis az intézet felállítására vonatkozó terv 
kidolgozását), a másik e jogot az alapítóknak nyújtotta volna. (Maguk az alapítók sem voltak egységesek e téren: 
Vay az előbbi, Andrássy az utóbbi álláspontot támogatta, 8 Széchenyi és Károlyi, akik nem voltak megyei 
követek, nem szólalhattak fel a vitában.) Nyilvánvaló, hogy mindkét tábort azonos cél vezette: szülessék meg 
végre az évtizedek óta tervezett intézet, s az is nyilvánvaló, hogy mindkét megoldás kínált bizonyos előnyöket. 
Az országgyűlés valamiféle védettséget biztosíthat számára, nemzeti kérdésként kezelheti, s átmentheti későbbi 
időkre akkor is, ha rövid távon nem sikerül létrehozni. Ugyanakkor lelassíthatja, gátolhatja is a megvalósítást: az 
országgyűlésen megvitatandó kérdés, akta lesz belőle, bizottságok elé utalhatják, elaltathatják, „érlelhetik". Ha 
viszont maguk az alapítók veszik kézbe a kivitelezés ügyét, mint magánkezdeményezést nem támogatja a diéta 
tekintélye, tehát az udvar minden további nélkül és véglegesen elutasíthatja — ugyanakkor fennáll a lehetősége 
annak is, hogy viszonylag gyorsan és zökkenőmentesen megkapják a szükséges engedélyeket. 

Széchenyiek megtalálják a legjobb megoldást: egyszerre választják mindkét utat. 
November 8-án, miközben a követek között tizenöt, egymásnak ellentmondó terv olvastatik fel az összeg 

hovafordítását illetően (javaslatok hangzanak el szótár készítésére, a műszaki tudományok ápolására, írói művek 
jutalmazására, nyelvfejlesztésre), a négy alapító a nádorhoz és az ország rendéihez egyidejűleg nyújtja be (Vay 
Ábrahám által írott) alapítványlevelét. Rámutatnak arra, hogy „midőn nemzetünk nemzetiségében erősödik, 
általa mind a közönséges jóédes anya a Haza boldogul, mind az ezzel elválaszthatatlan egyesületben lévő Királyi 
szék fundamentuma mígnem rendíthetetlen erősséget nyer", majd kijelentik, hogy ennek érdekében „egy Nemzeti 
tudományos intézetnek" teszik le alapját, amelyet egy tizenhárom tagú igazgatóság irányítson, a nádor oltalma 
alatt. „Esedezünk annak okáért — fejeződik be az alapítólevél — Cs. kir. Fő Hercegséged, a nagyméltóságú 
főrendek és tekintetes Státusok előtt, hazafiúi ajánlásainknak édes atyai kegyességgel elfogadni, oltalmok alá 
venni, egy országos deputatiót kirendelni, amely vélünk egyetértve az intézetnek alkotó statútumait a törvényeit 
kidolgozza, végre pedig hazánk jó atyjának Felséges Királyunknak ajánlani, hogy ennek lételét articulussal 
megerősíttetni megengedni, s kegyesen ápolgatni méltóztasson, méltóztassanak." 

24 Vö. Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez 1790-1848. Szerkesztette és a történeti 
bevezető tanulmányt írta SZEKFŰ Gyula. Bp. 1926.128. (A továbbiakban: Szekfű) 

25Uo. 125. 
26Sz. N. 433. 
27SZÁSZ,i.m. 117. 

VISZOTA, i. m. 147. 
29Az alapítványlevelet közli SZÁSZ, i. m. 237-239. 
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Ezzel az alapítólevéllel a fundátorok több legyet ütöttek egy csapásra. Egyszerre ajánlották az országgyűlés 
és (a nádor megnyerésével) az udvar védelmébe ügyüket, s határozottan kijelölték a leendő intéznmény célját. Az 
elkövetkezendő országgyűlési tárgyalásokat illetően messzemenő kezdeményezői jogkört kötöttek ki maguknak 
(„amely vélünk egyetértve"!), ugyanakkor — zseniális intuícióktól vezettetve — már itt megpróbálták az 
akadémia ügyét leválasztani a diéta nyelvi sérelmi feliratától (külön törvényt kérve). Remélték, hogy így a 
deputáció munkái felgyorsulnak — ebben tévedtek —, s azt is, hogy ha a nyelvi törvény hajótörést szenvedne a 
király ellenállásán, ez az egy (mint különálló) talán mégis megerősítést nyerhet — ebben tökéletesen igazuk lett. 

4. 

Az országgyűlés azonban egyelőre nem küldte ki az alapítványlevélben javasolt deputáciőt. Néhány nap múlva 
megérkezett a mereven elutasító királyi válasz az elsődleges sérelmek ügyében — a Karok és Rendek az erre 
fogalmazandó válaszfelirattal voltak elfoglalva. 

Széchenyi és Vay azonban nem tétlenkedett. A cenki gróf a Károlyi Györggyel közösen bérelt Erdődy-házban, 
melynek néhány földszinti termét „casino"-nak rendezte be, az esti összejöveteleken igyekezett a főrendeket 
adakozásra csábítani, sőt Metternichet is — akinek ekkor több memorandumot küldött, s akinél két ízben is volt 
kihallgatáson — szerette volna megnyerni. Vay pedig — alig két hét alatt — elkészítette „alapítói tervét", amely 
kiindulópontja lett a későbbi — országgyűlési és azon kívüli — tárgyalásoknak, s amely ezek során — mint látni 
fogjuk — lényegét tekintve nem sokat változott, így végül is eldöntötte, milyen lesz a Magyar Tudományos 
Akadémia. Érdemes hát részletesen megismerkednünk vele. 

A terv, mely először nevezi a létrehozandó intézetet Magyar Tudós Társaságnak — ez lesz az akadémia 
hivatalos neve másfél évtizedig — tudatosan hangsúlyozott történeti bevezetővel indul: már 1790-től élénken élt 
ez az eszme a nemzeti köztudatban (nem újdonság tehát, nem kell idegenkedni tőle, tehetnénk hozzá). Most végre 
megvalósulhat „derék Révaink" álma. A célokat illetően Vay, éppen úgy, mint elődeinek többsége, meglehetősen 
homályosan fogalmaz. A társaság a tudomány, a nemzetiség és a nyelv tökéletesítésén fog fáradozni, s ezzel 
igyekszik elérni, hogy a nemzet minden lakosára szétáradjon a tudományok fénye. 

Jóval konkrétabb a szerző a társaság foglalatosságait illetően. Első helyen a nyelvművelést és szótárkészítést 
említi, másodiknak a „tudós munkák készítését". Nézete szerint a társaságnak minden tudománnyal foglalkoznia 
kell a teológiát kivéve, de mivel fölösleges minden tudománynak külön osztályt nyitni, legyen ezért az 
osztályokból négy: egy a filológia, egy a filozófia, egy a matézis, egy pedig a fizika művelői számára. Az elsőbe 
tartoznának még a zenészek, képzőművészek, a másodikba a jogászok, a negyedikbe az orvosok, közgazdászok 
és természettudósok is. (Látható, hogy a tudományok elhatárolása ekkor még éppúgy esetleges, mint a különböző 
osztályokba való besorolásuk. Ám míg az előbbi a korszak általános tudományképét tükrözi — a tudományok és 
szépmesterségek korántsem különültek el szigorúan egymástól —, az utóbbiban az intézet feladatkörének 
tisztázatlansága jelentkezik. Egy tudományos egyesületben, úgy látszik, feltétlenül lenniük kell osztályoknak, de 
hogy ezeknek valójában mi legyen a szerepük, teljesen bizonytalan. Ez a probléma — látni fogjuk — sokáig 
megoldhatatlan lesz a már működő intézmény tagjainak is.) A foglalatosságok között harmadikként a „kijött 
munkák megrostálgatása" szerepel, majd a hasznos kéziratok (azaz régiségek) felkutatása, bejelentése és 
közreadása következik. Végül a társaság feladata lenne különböző jutalomkérdések kitűzése, és a beérkezett 
pályamunkák elbírálása. 

Az akadémia szerkezetét Vay a következőképpen képzeli el: az intézmény élén a pártfogó (Protektor) áll, 
József nádor. Mint ilyennek, feladatköre nincs meghatározva, noha teljesen világos, hogy ezúttal is azt kell tennie, 
amit — közjogi és családi állásából következően — tesz már évtizedek óta: befelé ellenőrizni és bírálni, kifelé 
védeni az intézményt. A tagokat a szerző három csoportba osztaná: a direktorok (őket először az országgyűlés 
választaná meg), akik a tőke kezelése mellett az intézmény eszmei irányítását is kezükben tartanák, ők választanák 
az első rendes tagokat, az üléseken szavazati joguk lenne, s évente tudósítanák a vármegyéket a pénzügyekről. A 

i 
Plánuma a felállítandó Magyar Nemzeti Tudós Társaságnak (MTAK Kézirattár, RAL Vegyes Iratok 

1824-1830/12.). 
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rendes tagok fizetést kapnának munkájukért, ennek fejében valamennyi felsorolt feladatból kötelesek volnának 
kivenni részüket. Vay szerint először mindössze tizenkét tagot kellene e csoportba választani. (A rendes tagok 
számának meghatározásáról esik majd legtöbbször szó a felállítás munkálatai során. Ütni lógjuk, hogy bár a 
számok állandóan változnak, az elképzeléseket sohasem elvek irányítják — tehát mondjuk, nem azt mérlegelik, 
hogy Magyarországon hány tudós volna érdemes e társaság tagságára, vagy hogy mekkora az optimális létszáma 
egy ilyen, kooperációra, kollektív munkára építő intézménynek —, a javaslatok alapvető szempontja az, mennyi 
pénz van. Vay kiszámolta, hogy egy általa feltételezett tőke kamataiból 12 rendes tag fizetésére telik; s bár végül 
majdnem kétszer ennyien lesznek tagokká, az első években valóban csak tizenketten kapnak fizetést közülük!) 
Végül külön csoportot képeznek Vaynál a becsületből való tagok, akik fizetést nem húznak, viszont szavazati 
joggal rendelkeznek, s később — munkájuk elismeréseképpen — közülük választják majd a rendes tagokat. 
Számukat nem határozza meg. 

A terv az intézmény székhelyéül Pestet jelöli ki. Évi egy nagygyűlést javasol (mégpedig augusztus 10-re, a 
pesti országos vásár napjára, midőn a nagyforgalmú kereskedővárost sokan keresik fel, így bizonyára nagy lesz 
az érdeklődés az akadémia ülése iránt is; de az időpont azért is alkalmas, mert ekkor a távol élő társasági tagok, 
végezvén az aratással, odahagyhatják birtokaikat néhány hétre), valamint heti egy munka-ülést. Végül rendelkezik 
a cselédség számáról és a meglévő tőke évenkénti felosztásáról. 

A vayi akadémia, deklarált céljait tekintve, teljesen felvilágosodás kori intézmény. Az aufklärizmus töretlen 
optimizmusával hirdeti, hogy a tudományok elterjesztése boldogságot, fényt és jólétet hoz az országra; s hogy ez 
természetesen csak magyar nyelven történhet, kétséget nem szenved. Szerkezetének és működésének tervében 
azonban mélyen gyökerezik a korabeli rendi társadalomba: a társaság, amely egyként alá van rendelve az 
országgyűlésnek és a vármegyéknek, teljes egészében mágnást vezetés, irányítás alatt áll. A „munkás" tagok 
kizárólag az igazgatók által kijelölt úton haladhatnak, működhetnek, ugyanakkor tudományos és nyelvi 
kérdésekben maguk is hatalmi szervként léphetnek fel. Az intézménynek, „mint intézménynek", joga van kritikát 
gyakorolni, nyelvi ügyekben döntőbíróként fellépni, egyszer s mindenkorra meghatározni, mi helyes, mi 
helytelen, mi hivatalos. Hogy minderre egy tudósokból álló gyülekezet képes is, hajlandó is, s hogy ennek miféle 
következményei lehetnek — erre vonatkozóan ekkor még nem merülnek fel kételyek. 

Vay Ábrahám tervét — amelyet Széchenyi, Andrássy és Károlyi is ismert és jóváhagyott — az alapítók 
november 21-én nyújtják be a nádornak és az országgyűlésnek. Vay boldogan írja barátjának, Döbrentei Gábornak 
29-én kelt levelében: ,A Magyar Nemzeti Tudós Társaság, mellyel a közönséges jó édesanya, a Haza még 
1790-ben teherbe esett, 35 esztendeig viselvén méhében hasznos gyermekét, szent András hava 3-ikán kerületbeli 
ülésünkben megszületett. Én pólyáit, ahogyan lehetett, egybekészítgettem. Minden órán meglesz nagy kereszte-
lése is." A „keresztelésre" azonban még évekig várni kellett. 

5. 

Vay Ábrahám terve természetesen kompiláció. Nem is várhatni el, hogy ily rövid idő alatt a hagyományoktól 
elszakadó, egészen újfajta, a körülményeknek megfelelő plánumot dolgozzon ki. Még akkor sem, ha feltételezzük, 
a borsodi követ jó előre készült erre a feladatra. (És ez akkor is lehetséges, ha Vay nem tudott Széchenyi tervezett 
kezdeményezéséről. Hiszen annak a Vay Józsefnek a fia volt ő, aki az országgyűlés rendszeres bizottsági 

32 munkálataiban több mint három évtizeddel előbb főszerepet játszott egy akadémiai terv kidolgozásában. 
Ábrahám otthonról hozhatta tehát az eszme iránti fogékonyságát. Érdemes itt megjegyeznünk, hogy nem ő volt 
az egyetlen azok között, akik az akadémiáért buzgólkodván apáik kezdeményezését folytatták. Széchenyi Ferenc, 
Prónay Gábor, Ürményi József, Teleki László—a sort még folytathatnánk — a századforduló táján valamennyien 
sokat tettek a tudós társaságért, s íme, most fiaiknak nyílott erre lehetősége. Az akadémiai eszme már több, mint 
egy emberöltő óta foglalkoztatta a hazai tudósokat, politikusokat.) 

Idézi BÁRTFAI Szabó László, Adatok a Magyar Tudományos Akadémia történetéhez 1825-1849-ig. 
(In Adatok aMagyar Tudományos Akadémia és aXIX. század első felének történetéhez, Bp. 1926. 19.) 

32KOSÁRY Domokos, Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, Bp. 1980. 570. 
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Nincs konkrét bizonyítékunk arra nézve, milyen korábbi terveket dolgozott fel Vay Ábrahám, ő — láttuk — 
csupán Révai nevét említi meg dolgozatában, nem nehéz azonban rekonstruálnunk, miféle előzményekből 
merített. 

A Magyar Tudományos Akadémia ősét történetírói egy Mátyás-kori humanista társaságban, Celtes Konrád 
„Sodalitas litteraria Ungarorum"-jában vélik felfedezni. Ennek azonban természetesen semmilyen hatása nem 
volt a 19. század elején létrejött akadémiára; mint ahogy azoknak a 17-18. századi terveknek és irodalmi 
társaságoknak sem, amelyek szinte megszületésük pillanatában feledésbe merültek, s csak a 19-20. század 
történetírói búvárkodásának köszönhetik napfényre jutásukat. Az első terv, amely már döntő befolyást gyakorolt 

35 a megalakult akadémiára, Bessenyei György híres röpirata, az Egy Magyar Társaság iránt való Jámbor Szándék 
volt. Bessenyei, aki egész tudományszervezői munkássága középpontjába egy tudományos társaság létrehozását 
állította, már korábbi röpirataiban, a Magya ág-ban és a Holmi-ban is érintette ezt az eszmét, itt azonban már 
részletes, kidolgozott s az előbbiektől több tekintetben eltérő tervvel állt elő. 

„Az ország boldogságának egyik legfőbb eszköze a tudomány. Ez mentől közönségesebb a lakosok között, az 
ország is annál boldogabb. 

A tudományok kulcsa a nyelv, mégpedig a számosabb részre nézve, amelynek sok nyelvek tanulásában módja 
nincs, minden országnak született nyelve. Ennek tekéletességre való vitele tehát legelső dolga légyen annak a 
nemzetnek, amely a maga lakosai között a tudományokat terjeszteni s ezek által amazoknak boldogságokat 
munkálkodni kívánja." íme az okok, miért van szükség akadémiára. A levezetés szinte szó szerint megegyezik 
azzal, amit negyvennégy évvel később Vay ír. Ez nem meglepő: Bessenyei kiinduló gondolatmenete (amely, 
persze külföldi forrásokon nyugszik) minden további nyelvművelő terv axiómája lesz. Csakhogy e tétel, miközben 
évtizedeken át unos-untalan ismételve közhellyé kopik az új meg új tervkovácsok tollán, s formájában szinte 
„megcsontosodik", lényegét tekintve komolyan módosul. Bessenyei ugyanis, még a felvilágosodás hűvös 
racionalizmusával kezelve a kérdést, egyszerűen egy logikai művelet eredményeként mondja ki, hogy ha a 
tudományokat széles körben terjeszteni akarjuk (mert úgy véljük, ez a nemzet boldogságának kulcsa), és ha a 
felvilágosítandó tömegek csak az anyanyelvükön (ez esetben magyarul) értenek, akkor célunk eléréséhez 
természetesen e nyelvet kell tökéletesítenünk. 

Bessenyei a nyelvet tehát egyszerűen eszköznek tekinti, s ha találna módot másképpen érhetni el célját, nem 
ragaszkodna hozzá. („Megengedem, hogy a kevesebb rész az idegen nyelvnek tanulásával együtt a tudo
mányokban is teheti magát tekéletessé, ha szintén az ő született nyelve míveletlen is" — mondja alább.) Az ő 
számára az anyanyelv önmagában még nem érték, s főképpen nem a nemzet fennmaradásának, önállóságának 
szimbóluma, kifejezője. Követőinél azonban igen hamar azzá válik; politikai kérdéssé tehát. Olyan politikai 
kérdéssé ráadásul, amelyet jobb nem hirdetni nyíltan; amelyet helyesebb e felvilágosodott eszmerendszer 
— elvileg mindenki által helyeselhető — burkába rejteni. (Végre is Vay nem írhatta bele tervezetébe: a Magyar 
Tudós Társaság célja, hogy a magyar nyelv általánossá tételéért az Udvarral folytatott harcban a rendeket segítse 
s minden módon terjessze e nyelvet az ország nemzetiségi területein — pedig legalább annyira közel járt volna az 
igazsághoz, mint így, midőn csak Bessenyei tételét ismételte meg.) 

Bessenyeitől örökli Vay a rendes és „becsületbeli" tagok elkülönítését, a feladatok között a lexikon- és 
szótárkészítést, a jutalomosztást, és a legfőbb, eldöntő kritikára való jogot. (Ismeretes, hogy a bécsi testőríró a 
Richelieu által 1637-ben létrehozott francia akadémiát tekintette követendő példának terve készítésekor. A 
kizárólag nyelvbővítő és szépirodalmi intézmény éppen arról híresült el, hogy a bíboros határozott kívánságára 
röpiratban bélyegezte meg Corneille Cid-jét. Az „intézményes kritika" tehát ott nem vált be igazán; mindez 
azonban, úgy látszik, nem riasztotta vissza Bessenyeit és követőit.) 

33 .. 
DOBRENTEI, i. m. 1.; TOLDY Ferenc, Az academiai eszme Magyarországon Bessenyei előtt. In 

Összegyűjtött munkái VII. 354-394. 
^Ismertetésüket ld. KOSÁRY, i. m. 562-571. 
35 

BESSENYEI György, Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék. In Bessenyei György 
válogatott művei, Bp. 1987. 594-614. 

36Uo. 594. 
37. Uo. 595. 
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„...ez a társaság legegyenesebben ugyan a magyar nyelvnek, de következésképpen a tudományoknak 
előmenetelére is célozna..." — írja Bessenyei, s ezt a kettős, de inkább csak kettősnek látszó célt mindenki 
átveszi majd tőle, anélkül, hogy bárki észrevenné az eszmei tisztázatlanságot, anélkül, hogy bárki megfogalmazná, 
mit jelent ez gyakorlatilag az egyes tudományszakokat illetően? Világos: az intézmény alapvetően nyelvművelő 
jellegű", ezenkívül azonban fejlesztenie kell a tudományokat is. Bessenyi még úgy véli, e kettő egymásból 
következik. A Tudós Társaság gyakorlata megmutatja majd: korántsem. A nyelv műveléséből — amely 
természetesen nem végezhető önmagában — még nem következik a tudomanyok/e/'/odese (nem számítva magát 
a nyelvtudományt), csupán magyarrá tétele. E fejlődéshez másra volna szükség. Ezek az akadémiai tervek 
(Bessenyeitől Vayig) azonban sem keretet, eszközöket nem biztosítanak a különböző tudományok (elsősorban a 
reáliák) művelői számára, sem olyan feladatokat nem tűznek ki, amelyeket valóban együttesen, intézményi 
keretek között kellene és lehetne megoldaniuk. Nem csoda, hogy az akadémia „mostohagyerekei", a matematiku
sok és természettudósok néhány esztendővel az indulás után már világosan felismerik, e keretek között számukra 
nemigen nyílik tér. ók lesznek azok, akik szívós harcot folytatnak egy olyan reform érdekében, mely ezt a 
nyelvművelő társaságot valóban tudományos társasággá alakítja át. Célt azonban csak akkor fognak érni, amikor 
a magyar nyelvért folytatott politikai küzdelem az országgyűléseken — győzedelmesen — befejeződik, s így az 
akadémia feladata is módosulhat. 

Hogy Magyarországon a nyelvművelő akadémia eszméje kaphatott — ha nehezen is — lábra, annak 
természetesen társadalmi, politikai okai voltak. Nyugat-Európában az ily jellegű intézményt« évszázadokkal 
előbb létesültek, s már régen átadták a helyüket a modern értelemben vett tudományos társulatoknak. E tekintetben 
tehát alaposan megkésett kezdemény a magyar már Bessenyeinél is — hát még fél századdal később, amikor — 
lényegében a nyelvújítás befejezése után — megvalósul. Semmiképpen nem funkciótlan azonban; igaz, eredetileg 
kitűzött feladatait akkor már néhány év alatt megoldhatja — s rövidesen új feladatokat keres magának. 

E nyelvközpontú tudós társasági terveket kivétel nélkül szépírók vagy irodalombarát politikusok írták — nem 
csoda, ha e cél kijelölésben nem vették észre az ellentmondást. Természetesen születtek ebben az időben (sőt, 
korábban is) természettudósok által készített tervek is, de ezeknek politikai „töltetük" nem lévén, semmi esélyük 
sem volt a megvalósulásra. 

Már Bessenyei terve világosan kimondja, hogy a tudós társaság kizárólag a főrendek adományaiból létesülhet, 
ugyanakkor sokkal kevesebb jogot ad még („cserébe") a mágnásoknak, mint később Vay: csupán annyit, hogy 
kiválaszthatják (beküldött dolgozataik alapján!) azokat a tudósokat, akik a társaság első rendes tagjai lesznek. A 
középnemesi származású tudós nem szeretné dilettáns mágnások kezébe tenni a vezetést — nem ő lesz az 
egyetlen, aki igyekszik elhárítani ezt a lehetőséget. 

A Jámbor szándék gondolatai oly mélyen beivódtak a köztudatba, hogy minden további terv Bessenyei 
röpiratából indult ki. Ez elsősorban Révai Miklósnak köszönhető, ő adta ki az időközben visszavonult egykori 
testőr kéziratát (Görög Demeterek költségén) 1790-ben, a példányait lelkesen osztogatta a budai országgyűlésre 
összesereglett követek között. Révai már évek óta lankadatlanul agitált — levelekben, magánbeszélgetésekben, 
újságcikkekben — az akadémiai eszme mellett, sőt 1784-ben személyes kihallgatáson járt II. Józsefnél, egy tudós 
társasági tervet nyújtva át a császárnak. Próbálkozásai azonban eredménytelenek maradtak. Az 1790-es változá
sok hatására azonban ismét reménykedni kezdett, s nagy erővel fogott hozzá a szervezéshez. A Jámbor szándék 
kiadása után levelekben értesítette tudós társait tervéről, majd Esterházy József gróf segítségével igyekezett 
Sándor Lipót főherceget, a leendő nádori, megnyerni ügyének. A kedvező választ követően be is nyújtott egy rövid 
tervezetet a Helytartótanácsnak. Július 3-án Zichy Károly gróf jóakaratú válaszában arra kéri Révait, fejtse ki 
elképzeléseit részletesebben. E felszólításra írja meg Révai átfogó és részletes akadémiai tervét, a Planum 
erigendaeEruditae SocietatisHungaricae-t; minden hazai terv között a legnagyobb igénnyel készültet. 

Az okokat, célokat és feladatokat átveszi Bessenyeitől, mindössze annyit tesz hozzá — a régiségbúvár 
nyelvészre jellemzően —, hogy a nyelvemlékek, régiségek gyűjtése is legyen a társaság feladata. Az akadémia 

ÍR 
Uo. 606. 

39 
Révai akadémiai törekvéseit, a Jámbor szándék kiadásának körülményeit részletesen ismerteti 

BÁNÓCZI József, Révai Miklós élete és munkái, Bp. 1979. 205-232. 
40CSAPLÁR Benedek,Révai„Planum"-a, Figyelő, 1884. 343-360. 
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felépítését illetően négy osztályt javasol: nyelvészetit, filológiait, matematikait, fizikait. (Aztán ezek „alá" 
besorolja a feslést, a rajzot, a zenét, a pedagógiát, a jogot, a földrajzot, az esztétikát is.) Látjuk: a szerkezetet szinte 
szó szerint Révaitól kölcsönzi Vay. 

Révai négy csoportját különbözteti meg a tagoknak: tiszteletbeliek, rendesek, rendkívüliek és „gyakornokok" 
vagy „tanoncok". Csupán a rendes tagok számát szabja meg, harminchatban. (S habár az ókori akadémiákra 
emlékeztető rokonszenves ötlete, hogy fiatal, tudásszomjas emberek is jelen lehessenek a társaságban, nem 
valósult meg, az akadémia Révai hármas tagfelosztását honosította meg.) 

Révai független, önálló intézményként képzeli el az akadémiát, sőt színházat, nyomdát, könyvkereskedést 
rendelne hozzá. Természetesen külön épületet kér, amelyben — többek között — lakása volna a titkárnak s az 
osztályelnököknek. A költségek megállapításában is a reá jellemző nagyvonalúsággal jár el. Mindenekelőtt: az 
összeg egyik részét a tanulmányi alapból — azaz állami költségvetésből — kéri, más részét a társaság 
kiadványaival szerzett pénzből véli előteremteni. (Nem zárja ugyan ki a közadakozást sem, de azt csak ráadásnak 
szánja.) Mindent összevetve a társaság költségeit évi 27 000 forintban szabja meg. (Összehasonlításul: az 
Akadémia működésének első évében kiadott 7089 forint 12 krajcárt, s többet nem is igen adhatott ki, mert — 
leszámítva a tőkésítendő részösszeget — ennyi pénze volt! Az összehasonlításnál vegyük figyelembe, hogy 
időközben kétszer is jelentős mérvű pénzdevalváció történt Magyarországon.) 

Révai elképzelése nem szűkölködött az anyagilag megvalósíthatatlan részletekben. Az önállóságra és az 
önálló nyomtatási jogra (tehát a királyi cenzúra alóli fölmentésre) vonatkozó gondolatai azonban nem financiális 
okból buktak meg. 

Révai ugyan nem a törvényhozó, hanem a végrehajtó hatalomra bízta terve engedélyezését és kivitelezését, 
ugyanakkor mindent megtett azért, hogy a diéta támogatását is megnyerje. Az országgyűlésen volt is egy 
kisebbség, amely szívesen felkarolta volna az ügyet. Széchényi Ferenc össze is hív egy tanácskozást október 3-ra, 
amelyen írók és politikusok próbálnak közös nevezőre jutni e tárgyban; mindazonáltal az év végére már látszik: 
gyors sikerre nemigen lehet számítani. Mert noha itt, az 1790-91-es országgyűlésen már számos jelét 
tapasztalhatni az anyanyelv iránti buzgalomnak, nyelv és nemzetiség újfajta összefonódásának, ez az eszme ekkor 
még nem válik általánossá, átütővé. Mélyen jellemző, hogy a német nyelv elleni küzdelem során a megyék nem 
csekély része követeli: újra „ősi hivatali nyelvünk", a latin legyen törvényessé! 

A király ellenezte, a Helytartótanács halasztotta, az országgyűlés nemigen támogatta: nem csoda, hogy a terv 
nem valósulhatott meg. A kormányszervek nem utasították vissza ugyan, egyszerűen elaltatták. Átutalták annak 
az országgyűlési bizottságnak a feladatkörébe, amely az oktatásügy és tudomány kérdéseit volt hivatva kidolgozni 
— egy következő országgyűlésig. Akkor persze nem volt előre látható, hogy a bizottságok iratai évtizedekig 
porosodnak majd levéltári polcokon; s hogy az akadémia aktáját sem lehet majd sokáig kiszabadítani onnan. 
(Pedig erre többször is történik kísérlet, ám ilyenkor a király — már I. Ferenc — mindig „visszautalja" az ügyet 
az oktatási bizottság „hatáskörébe", noha akkor a bizottságnak már régen nincs „hatásköre".) 

Az 1791-es országgyűlés bezárása után az akadémia „előtörténete" két ágra szakadt. Az elkövetkező 
harmincnégy esztendőben egyfelől állandó témája marad a (rapszodikus időszakonként összehívott) ország
gyűléseknek. Hol az anyanyelvvel, hol az oktatással kapcsolatban merül fel, néha önállóan is. Rövidesen egyike 
lesz a szaporodó sérelmi tárgyaknak, amelyet a gyakorlati megvalósíthatás legkisebb esélye nélkül ugyan, mégis 
jólesik ismételgetni a rendeknek. Másfelől tudósok, literátorok röpiratainak, beadványainak, leveleinek kedvelt 
témája lesz. ők azok, akik bár nélkülözték a tudós társaság felállításához szükséges eszközöket, arra azonban 
képesek voltak, hogy az eszmét e hosszú időszak során mindvégig ébren tartsák a közvéleményben és a politikai 
testületekben. 1804-ben Kultsár István, a Hazai Tudósítások írókiadója, a magyar nyelv lelkes harcosa, lapjában 
jutalomkérdéseket tűzött ki, amelyek a magyar nyelv további „kimíveltetésének" eszközeit firtatták. Jellemző a 
megváltozott viszonyokra és közhangulatra, hogy a győztes pályamunka, Kis Jánosnak, a későbbi szuperinten
densnek és tudós társasági rendes tagnak műve, bár megjegyzi, hogy a „tudományok előmenetele, nyelvnek 

41 Pénztári kimutatás 1831-1881. In Vázlatok aMagyarTudományos Akadémia félszázados történetéből 
1831-1881. Bp. 1881. 

42VÁCZY János, Kazinczy Ferenc és kora, Bp. 1915. 328. 
43SZEKFŰ, i. m. 33. 
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virágzása s nemzet dicsősége megkívánna egy jó plánumon épülő és az ország védelme alatt levő Tudós 
Társaságot", megvalósítását azonban az idő szerint lehetetlennek tartja. 

A felhívásra írta meg, noha „versenyen kívül" gróf Teleki László „A magyar nyelv elémozdításáról buzgó 
esdeklése"-it, s adta ki 1806-ban. A mű érdekessége, hogy a „főszövegben" csupán egyetlen mellékpontban említi 
az akadémia szükségességét (figyelme pedig kiterjed az oktatás reformjától a mecénátusi rendszer kimunkálásán 
és a cenzúra lazításán át a magyar verselés leghelyesebb módjáig); könyvéhez azonban egy Toldalékot csatol, 
amelyben már részletes akadémiai tervet ad. A Toldalék azért született meg — mint maga megvallja —, mert 
művének megírása után az 1805-i országgyűlés törvényt hozott a magyar nyelv ügyében, s ez a tény újra 
bizakodással töltheti el az akadémiai eszme híveit. (Látjuk tehát, hogy az akadémia felé vezető két út korántsem 
független egymástól!) Teleki, minden bizakodása ellenére, bizony már csak nagyon szerény kereteket remél a 
leendő társaság számára. Az alaptőkét már nem is meri kiszámítani, annyit mond csupán, hogy „a fundust is csak 
akkor lehetne tökéletesen megállapítani, mikor az egész társaság belső elrendelése meghatároztathatnék, 
közönségesen nagy fundus nem kívántatnék; legalább, valóban ne olyan nagy, amely egy olyan Statustól, és 
Országtól mint a Hazánk, ki ne telne". A terv egyébként fő vonalaiban Révai nyomán halad. Van azonban két 
olyan eleme, amely itt bukkan fel először, s a későbbi terveknek is lényeges részét képezi. 

„...szükségesnek ítélem — írja Teleki —, hogy ezen Társaság Fő fejének, vagyis protectorának, nem egy csupa 
prívatus ember, hanem a Palatínusunk ő Királyi Hercegsége instaltatnék, aki nemcsak Hazánkat Nemzetünket 
szereti, hanem annak igaz Valóságos Javát tudja és akarja is elémozdítani. Ez által az állandó ágot kapna; és 
minden további Dicasteriális Inspectiótól menté tétettetnék." Nyílt beszéd ez: ha már az akadémia semmiképpen 
nem lehet meg valamilyen felügyelet nélkül, még mindig jobb, ha a jóindulatú nádor pártfogása alatt áll, mintha 
a hivatalok packázásának volna kitéve. Nem véletlen persze, hogy ez az ötlet — mondhatni: mentőötlet —éppen 
gróf Telekinek, a Helytartótanács magas rangú hivatalnokának, a nádor közvetlen beosztottjának jut eszébe; mint 
ahogy jogosan feltételezhetjük, hogy a védnökség ellen a palatínusnak sem volt kifogása. Nemigen lepődhetett 
meg tehát, amikor 1825. november 8-án Széchenyiek hivatalosan is felkérték a védnökségre. Éppen húsz 
esztendeje volt e „ hivatal" várományosa. 

Teleki másik újítása a többiektől elkülönített igazgató tagok megjelenése. „Ami tehát (a társaság) tagjait illeti, 
azok lehetnének felosztva a Dirigens, a munkás és a becsületbéli tagok közé. Az elsők a Directiót folytatnák, a 
másodikak tartoznának dolgozni, a harmadikak pedig a becsület mellett, ha akarnának, dolgozhatnának. A 
Tagoknak nem kellene csupa olyan tudósoknak lenni, akiknek egyedül csak a tudomány a mesterségek; hanem a 
Haza elékelő, és elsőbb renden lévő olyan polgári is, akik a tudomány szeretetének s becsülésének világos jeleit 
adták, tagoknak felvetettethetnének..."48 A jómódú dilettánsoknak tehát Teleki szán először aktív szerepet a 
társaságban, ámbár ő még nem kizárólag rájuk bízná az igazgatást. 

Teleki — csekélynek érezvén saját fáradozásait—könyve megjelentetése után maga is kitűzött két pályadíjat, 
ezúttal kizárólag a Tudós Társaság lehetséges felállítására vonatkozó feleleteket várva. 

A pályázat első díját (13 versenyző között) Fejér Györgynek, akkor Nagykovácsi plébánosának, később az 
Egyetemi Könyvtár őrének munkája nyerte el. 

Fejér terve egyetlen szempontból érdemel figyelmet. Az egyébként minden részletre kiterjedő tervezet egy 
megváltózott, reménytelenül lehangoló társadalmi helyzet megrázó dokumentuma. A célok és feladatok nála is 
ugyanazok, mint elődeinél, ám a szükséges eszközöket illetően immár a minimálisnál kevesebbel is beérné. És 
egyáltalán, mindennel hajlandó volna kiegyezni, mindenbe beletörődne, csak végre, bármi áron talpra állhasson 

44Idézi SZÁSZ, i. m. 28. 
45 Az 1805. IV. törvénycikk kimondta, hogy ezentúl az országgyűlési és kancelláriai iratok magyar és 

latin nyelven szerkesztendők, a Helytartótanács a magyarul felíró törvényhatóságoknak magyarul válaszol, a 
bíróságok magyarul is hozhatnak ítéletet. 

46 A magyarnyelv előmozdításáról buzgó esdekléseig. Teleki Lászlónak, Pest, 1806. 283. 
47Uo. 278. 
48Uo. 282. 

Jutalomra érdemesített értekezés egy Magyar Tudós Társaság legkönnyebben s leghelyesebb 
felállításáról. írta FEJÉR György a Pesti Universitásnál Királyi Oktató. Pest, 1809. 
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az intézet! Fejér nemcsak a nádornak rendelné alá a társaságot, hanem a Helytartótanácsnak és a Kancelláriának 
is, nem követel már külön épületet, az ő akadémiája a pesti egyetem egyetlen termében húzná meg magát, külön 
könyvnyomtató műhelyre se lenne szükség, az akadémia kiadványait kezelhetnék a pesti és budai nyomdák is. 
Nála a tagok (akiket ő is különböző osztályokba sorol) sem kapnának fizetést, mindannyian csupán hazafiúságból 
buzgólkodnának, kivéve a titoknokot (titkárt), de még itt is megjegyzi, hogy „akadna is dicső Nemzetünkből olly, 
ki ezen legfontosabb hivatalnak terhét... magára vállalná ingyen is". így aztán Fejér a szükséges összeget sem 
reméli a központi kormányhivataloktól elnyerni — ő is közadakozásra számít. Az egész munka hangulatát 
pontosan érzékelteti az a kis vers, melyet a szerző, berekesztésül, könyve végén közöl: 

Pislog ezen kis mécs; meg lévén bélé emésztve, 
Élete várja kegyes Gondviselője kezét. 
E kihaló kis mécs — megvallyam? — mi anya-nyelvünk, 
Hiv segedelmet vár a Haza Nagyjaitól. 

Valamivel azért Fejér is hozzájárult Vay tervéhez, ő volt az, aki a társaság székhelyéül egyértelműen Pestet 
jelölte meg. 

Tervkészítésben nem szűkölködtek az elkövetkezendő esztendők sem; a következőkben fellépő alkotók 
azonban semmi lényegeset nem tudtak hozzátenni az eddigiekhez. 

íme, Vay Ábrahám terve 1825-ből. A célok és okok meghatározása Bessenyeitől, miként a feladatkijelölés 
nagy része is, a szerkezet Révai Miklóstól származik, Teleki László apró, de nem jelentéktelen módosításával, a 
székhely Fejértől. Vay lényegében csak egyetlen ponton fejlesztette tovább elődei munkáját, ő — Teleki László 
kezdeményezését követve — már egyértelműen politikusi (főrendi) vezetés alatt képzeli el az intézményt, az 
igazgatótanács tagjainak minden addiginál nagyobb, jelentősebb, meghatározó szerepet biztosítva. 

6. 

Térjünk most vissza az 1825-ös országgyűlés eseményeihez, s kövessük nyomon, hogyan haladt a november 
3-i kezdemény a megvalósulás felé. Emlékezzünk: az alapítólevélben Széchenyiek arra kérték az országgyűlést, 
küldjön ki egy bizottságot a kérdés részletes kidolgozására. Ugyanakkor — zseniális taktikai húzással — Vayék 
nem várták be a bizottság létrehozását, hanem maguk készítettek tervet, elérve ezzel — mint majd látni fogjuk —, 
hogy a deputáció az ő gondolatmenetük nyomán haladjon a tárgyalások során. 

Ám ezt megelőzőleg még történt néhány, semmiképpen sem mellőzhető esemény. Az alapítólevelet az 
országgyűlés ugyan csak 1826. február 26-án iktatja aktái közé (ezzel maga is hivatalos kéréssé emelve az ügyet), 
de a követi tábla már január 28-án felvette a főrendekhez küldendő s az elsődleges sérelmeket tárgyaló 
felirattervezetbe — melynek fontos részét képezték a magyar nyelvre vonatkozó tételek — az akadémia 
alapításának „történetét". Ebben a Tudós Társaságra vonatkozó külön törvénycikk megalkotását várják a 
Felségtől. Tehát már az alsótábla első üzenetében benne rejlik a megvalósítás kettős lehetősége: vagy az egész 
nyelvi törvényjavaslat részeként, vagy ha ez nem sikerülne, akkor „különálló" követelésként fogadtatni el az 
akadémiai törvényt. 

A felsőtábla február 16-án tárgyalja a tervezetet, s— legalábbis, ami a magyarnyelv ügyének előmozdítását 
illeti — lelkes örömmel üdvözlik a kezdeményezést, gyönyörű latin beszédekben éltetik az anyanyelvet, végül a 

52 
legtehetősebb mágnások sokasága ígéri meg hozzájárulását. Vélhetnők: az akadémiai eszme lelkes felkarolásá
nak dokumentuma a követi táblához másnap eljuttatott üzenetük. Valójában: ellentámadás. 

A főrendek többségének ugyanis esze ágában sem volt valóban adakozni az akadémiára; egyszerűen a 
pozsonyi közhangulatot akarták állásfoglalásukkal lecsendesíteni. Ez lett volna azonban a kisebb baj. Ám azok, 

5°FETÉR, i. m. 21-22. 
51Uo. 94. 
52SZEKFŰ, i. m. 128. 
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akik tényleg áldozni akartak, valójában nem az akadémia, hanem Szepessy püspök „alsó-iskolai" tervét 
támogatták — mint ez a következő napokban világosan kiderült. S kiderült az is: a rendelkezésre álló anyagi 
eszközök csak az egyik terv megvalósítására elegendőek. 

Ugyanezen a napon a nádor — a két tábla javaslatai alapján — kinevezi az „akadémiai" bizoitság tagjait. A 
huszonnégy tagú elegyes bizottság — amely esténként hol Széchenyi, hol Vay szállásán, leggyakrabban azonban 
a nádornál ülésezett — nem volt könnyű helyzetben. Két, teljesen eltérő tervet kellett (volna) összhangba hoznia, 
vagy a kettő között választania. Nem csoda, hogy éles vitákra, komoly veszekedésekre került sor. Nagy Pál 
erőteljesen harcolt — Szepessy terve mellett! Ha nem tesszük fel, hogy néhány hónap alatt megváltoztatta 
álláspontját, talán helyes úgy értelmeznünk november harmadiki beszédét, hogy abban a nyelvfejlesztés ügyét 
nem kötötte oly szorosan össze az akadémia alapításával, mint ahogy a beszámolók állították. Vay viszont 
egyáltalán nem akart hallani ellentervről, minduntalan megsértődött, időnként úgy kellett őt visszacsalogatni a 
bizottsági ülésekre. Széchenyi nem zárkózna el egyik tervtől sem(!), sőt, egy ízben arról ír naplójában, hogy a 
nemzetiség ügye a Nagy—Szepessy-féle terv lábraállításakor többet nyerne, úgy véli azonban, Bécs mindenkép
pen meggátolná a kivitelezést. Végül ő az, aki keresztülviszi, hogy a bizottság mindkét tervet beterjessze az 
országgyűlésnek! 

A deputáció bizonyos helyeken módosította Vay tervét, noha sehol sem változtatott a lényegen, inkább 
bizonyos pontokat részletezett. A feladatok közé felvette a „nemzeti színészet felvirágoztatása iránti gondosko
dást", az igazgató tagok számát huszonötre emelte, s kimondta, hogy a négy alapító tag joga lesz maguk mellé 
választani 21 direktortársat. (Bár Széchenyi naplójából is egyértelműen kiderült, hogy a bizottsági üléseken 
nemigen történhetett más, mint amit ők akartak; ez a változtatás azonban még élesebb fényt vet az erőviszonyokra. 
Hiszen ez nem egyszerűen a bizottság udvarias gesztusa volt, hanem annak a ténynek a deklarálása, hogy továbbra 
is Széchenyiek maradhatnak a kezdeményezők az ügyben.) Jellemző, hogy március nyolcadikán, amikor a 
bizottság ülései még javában tartanak, amikor tehát hivatalosan még semmi sem dőlt el, Széchenyi — Károlyi és 
Vay társaságában — már felkeresi a nádort, és javaslatot tesz az igazgatóság tagjaira. Habár ez a javaslat még 
nem hivatalos, s mint látni fogjuk, nem is végleges, mindenesetre rámutat: miközben Széchenyiek úgy tesznek, 
mintha az országgyűlés kezébe tették volna le alapítványuk sorsát, voltaképpen soha, egyetlen pillanatra sem 
engedik ki a magukéból. 

A bizottság részletezi a költségvetést is. Az évi kiadásokat összesen 22 517 forintban állapítják meg, ami 
igen optimista számítás, hiszen az eddig tett felajánlások megnégyszereződéséreszímít—mint rövidesen kiderül, 
alaptalanul. 

Már a bizottsági ülésen kiéleződik az az ellentét, amely aztán az akadémia „gyermekéveit" is végigkíséri: a 
vallási szembenállásról van szó. „Bartal etc. úgy vélik, hogy én Vaynak és a többi kálvinistának az eszköze 
vagyok" — írja Széchenyi február 27-én naplójába, s bár így folytatja: „a vallásnak ebben semmi szerepe", 
másutt, de szintén a bizottsági ülésekkel kapcsolatban, szintén megjegyzi: „Nagy szerencsétlenség Magyarorszá
gon a reformátusok és katolikusok közti egyenetlenség." 

Hazánkban ekkor már több mint negyven éve megszűnt a bevett vallások közötti megítélés különbsége, a hit, 
a vallásosság megrendülésének, visszaszorulásának kora ez, mégis eleven a felekezeti különbségek tudata. Ha 
hivatalos megnyilatkozásokban nem is mondják ki, az emberek számon tartják, és megítéléseik alapjává teszik e 
tényt. Katolikusok és reformáltak gyanakodva és bizalmatlanul fürkészik egymást, ahol lehet, saját hitsorsosaikat 
részesítik előnyben; a vallási összetartozás tudata gyakran egymással homlokegyenest ellenkező véleményt 
vallókat „kényszerít" közös platformra, csak azért, mert az ellentábor más valláson van. Természetes: 
rendeletekkel nem lehet évszázados ellentéteket megszüntetni, különösen akkor nem, ha ezek nem csupán 
vallásiak, hanem — a hazai fejlődés sajátosságaiból következően — összefonódtak kulturális, művelődési, sőt 
földrajzi különbségekkel is. 

53SZ. N. 458. 
54SZÁSZ, i. m. 124. 
55SZ. N. 456. 
56Uo. 458. 
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Magyarországon mély hagyománya volt annak a nézetnek, miszerint az egész akadémiai mozgalom 
57 valamiféle protestáns praktika. Nyilván nem alaptalanul. A reformált vallások sokkal inkább és sokkal 

hamarabb összeforrottak az anyanyelv művelésével, mint a szakrális nyelveként a latint megtartó katolikus vallás. 
Természetes az is, hogy a — bizonyos értelemben — szabadabb, a vizsgálódást, kutatást inkább lehetővé tevő 
protestánsok között „könnyebb" volt tudóssá válni. A reformáltak évszázadok alatt kiterebélyesedett külföldi 
tudományos kapcsolatai, a német és németalföldi egyetemek látogatása csak felerősítik ezt a jelenséget. S 
mindezekkel összefüggésben növelte a különbséget az is, hogy hazánkban a városi lakosok többsége — különösen 
a Felvidéken — valamelyik reformált valláson volt; a városi lét pedig, szükségképpen, inkább kedvezett a tudósi 
életforma kialakításának, mint a gazdálkodó (közép)nemesé. 

Hazánkban tehát - a 18. század utolsó harmadáig - valóban többséget alkottak azon protenstáns tudósok, 
akiknek munkájára a nyelvművelő akadémia számíthatott volna. Az erőviszonyok azonban a következő 
évtizedekben kezdenek megváltozni. Ez időben a katolikus szerzők művelte magyar nyelvű irodalom, 
tudományosság is felvirágzik. E „katolikus" irányzatnak különösen kedvez a nemzetiségi érzés felerősödése, a 
nacionalizmus eszmerendszerének kibontakozása, a magyarnyelvűségnek újfajta, a régihez, az ősihez visszanyú
ló, azt felhasználó ágát hozva létre. S bár a két művelődési-nyelvi irányzat 1825-re már közelített egymáshoz, sok 
tekintetben össze is fonódott, nagyon is eleven méga szembenállás tudata. Az akadémia - még megalakulása után 
is évekig - az udvar szemében „kálvinista klub", „szabadkőműves banda" marad, s bár az irányítók mindent 
megtesznek majd, hogy elejét vegyék a gyanúnak, ez nemigen sikerül. Ráadásul az akadémia tagjai között is 
elevenen él majd vallási hovatartozásuk tudata. 

Az egyébként is pártokra szakadt testületben e tudat nagyon gyakran jelentős hatóerőként működik, 
befolyásolva a munkák megítélését, meghatározva a voksok számát, nem csekély mértékben megnehezítve a 
közös munkát. 

A vallási és személyes ellentétekkel megküzdeni nemigen tudó bizottság tehát - Széchenyi javaslatára -
mindkét tervet (Vayét kiegészítve, Szepessyét eredeti formájában) benyújtotta az alsótáblának, mely azokat április 

56 1-jei ülésében tárgyalta. A főrendekhez küldött újabb üzenet csupán egyetlen jelentős változtatást javasolt: azt 
tudniillik, hogy az akadémia ne négy, hanem hat osztályból álljon. Az eddigiek mellett külön osztály javasolt a 
történelem és a jogtudomány művelői számára. Jellegzetesen árulkodó javaslat! Önmagában teljesen értelmetlen, 
hiszen e változtatásnak az akadémia kezdeti működésére semmilyen befolyása nem lehet: a historikusok és a 
jogászok már Vay társaságában is helyet kaptak, igaz, nem külön osztály tagjaiként; de mivel az osztályoknak itt 
sem szántak önálló feladatokat, meg ott sem, teljesen lényegtelen szinte, melyik tudomány művelői hova 
tartoznak. (Az első rendes tagok kinevezésekor ez feketén-fehéren ki is derül majd.) Az alsótábla mindennek 
ellenére fontosnak tartja a változtatást, elvégre a két legmagyarabb tudomány csak nem nyöghet más tudományok 
„járma alatt"! A Karok és Rendek nagyjelentőségű, mély belátásról tanúskodó változtatási javaslata át is megy 
minden fórumon, az akadémia hat osztállyal alakul meg- csak tudjon vele mit kezdeni. 

A főrendek most már nem gördítenek akadályt a javaslat elé, amely az 1826. április 17-i sérelmi föliratban, a 
magyar nyelvre vonatkozó törvényjavaslat (némileg elkülönített) részeként végre elindul Bécs felé. 

Mivel őfelsége ezúttal nem kapkodta el a legkegyelmesebb királyi választ — csaknem egy évig érlelte, 
fontolgatta —, itt az ideje, hogy a várakozás hónapjait kihasználva, körülnézzünk a két hazában: hogyan fogadták 
azok, akiket leginkább illet, a magyar írók, tudósok, az akadémia-alapítás gondolatát? 

Mindenekelőtt: cseppet sem érte őket váratlanul. Már 1824-ben, amikor elterjedt a híre, hogy jövőre 
országgyűlés lesz, általánossá vált az a nézet, hogy akkor ÍZ akadémiát is megalapítják. Egyáltalán optimista volt 
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Már 1771-ben azzal utasítja el Mária Terézia az egyik első akadémiai tervet, hogy Magyarországon 
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a közvélemény a leendő országgyűlést illetően; a többség azt remélte, ezen a diétán a király az összes (1791 óta 
„felhalmozott") sérelmeket orvosolni fogja — innen érthető meg az országgyűlés utáni, általános kiábrándulás. 

Nem mondhatjuk azonban, hogy a hazai tudóstársadalom egyhangú örömmel fogadta volna az akadémia 
megalapításának tervét. Sokan voltak természetesen, akik fenntartások nélkül lelkesedtek az ügyért. Közéjük 
tartozott a fiatal Vörösmarty is. Stettner Györgyhöz írott levele azért is figyelmet érdemel, mert belőle fogalmat 
alkothatunk, hogyan torzultak el — terjedés közben — a Pozsonyból érkezett hírek: „Hallottál az országgyűlésről 
valamit? Nem úgy-é? mert hiszen nagyon szegény tájék lehet az a tied (de ne haragudjál) íme hallj tehát, és örülj 
vagy örvendezz amint jobbnak gondolod: 

Nagy Pál említette beszédében, hogy sem Académiánk sem tudós társaságunk, s ezen hátramaradásnak nem 
egyéb, mint a Mágnások hidegsége, oka. Erre Gr. Szécsényi Györgynek méltó fia, azt mondotta, hogy ő csak az 
alkalmat várta, s az említett végre egy esztendei jövedelmét (330 000 fr.) ajánlá, hozzá vetvén, hogy nőtelen létére 
addig baráti emberségéből is elél; Ezen nemes szívűséget megdicsérte, és követte Vay 20 000 fr-tal. Károlyi 
25 000 fr. s némelly föltételek alatt fele jövedelmével, úgy hogy néhány pillanat alatt 2 000 000-ra ment az 
ajánlás: Eszerént városaink, törvényhatóságaink, minden, mégaz Uradalmi hivatalok is, Papjaink, katonáink, még 
korona Örökösünk is, magyarok tartoznának a hozandó törvény szerint lenni... Melly igen üdéje, hogy ezt is 
előhozták!"59 

Voltak azonban az írók között, nem is kevesen, akik ellenezték az akadémia felállítását. Ezt az álláspontot 
leghatározottabban Fáy András képviselte. Fáy, mint Pest megyei táblabíró, 1825 őszén emlékiratot készített, 
amelyben felsorolta azokat a reformokat, melyeket szerinte a megyei követnek támogatnia kellene majd az 
országgyűlésen. Az emlékirat leszögezi: bár mindent meg kell tenni azért, hogy hazánkban a magyar legyen a 
hivatalos nyelv, most még nincs szükség sem nyelvmívelő társaságra, sem más tudományos egyesületre, mert a 
magyar tudósok, írók közötti ellentétek jelenleg lehetetlenné tennék az ilyen egyesületek működését. (Ez az 
emlékirat megmagyarázhatja, miért nem kerül be Fáy az akadémia első rendes tagjai közé; mindamellett a 
veszélyek, amelyekre felhívja a figyelmet, valóságosak. Jellemző az is, hogy ezt a kórképet, amely nyilvánvalóan 
minden érdekelt előtt ismert volt, az (ekkor még) irodalmi pártokon kívül álló Fáy hajlandó egyedül nyilvánossá 
tenni; az a Fáy egyébiránt, aki néhány esztendő múlva az akadémia „balszárnyának" egyik legaktívabb tagja lesz, 
s maga is alaposan kiveszi a részét a pártharcokból.) 

De idegenkedett a tudós társaság eszméjétől a korszak legjelentősebb irodalmi szervezője, Kazinczy Ferenc 
is. „Túl a Duna (vagyis az orthológusok) arról gondolkozik — írja 1824. október 23-i levelében Szemere Pálnak 
—, hogy ha diéta lesz — „académie Hongrise"-t fog alkotni. Az udvar nem ád, s minek volna az! Mihelyt azt a 
húrt megpendítik, én egyenesen vágok közéjek. Azt hiszik-e ők, hogy az „académie Hongrise" mellett is 
elhallgatnak a nyelvtörők (vagyis nyelvújítók)! Nem azok, soha!" Kazinczy tehát, aki minden ellenkező értelmű 
nyilatkozata ellenére egész életében tartózkodóan viselkedett az akadémiai törekvésekkel szemben, ez idő tájt még 
úgy véli: a felállítandó akadémiában ellenfelei lennének többségben. A széphalmi mester, érdekes módon 
mindhalálig alábecsülte az általa vezetett irodalmi-nyelvi irányzat súlyát; hiába bizonygatták neki tanítványai már 
a tízes évek végén az ellenkezőjét. Az akadémiára vonatkozóan is tévedett: a megalakuló intézetnek már nem kell 
győzelemre vinnie a neológia elveit (ez már megtörtént), csupán kodifikálnia kell a végeredményt. 

Volt még egy ok, amely az irodalmárok egy részét elkedvetlenítette az akadémiától, de ez persze már csak az 
országgyűlés idején került felszínre: az, hogy az intézmény alapszabályairól, a tagok választásáról nem ők, hanem 
a követek döntenek. Bajza József, aki Földváry alispán kísérőjeként a helyszínen értesülhet az eseményekről, s 
aki novemberben még lelkes hangon ünnepelte az alapítást, 1826. április 7-én már eléggé keserű levelet küld 
Kazinczynak: „... egyéb nem volna hátra, mint hogy a dolgot ahoz értők rendelnék-el, de az nem történt, mert azon 
célra egy Deputáció neveztetett ki, melly annyit ért — s kívánni nem is lehet, hogy többet értsen — a dologhoz, 
mint a belvederi palota-seprő a Raffaelek, Fügerek míveihez, mellyeket ő mindennap lát, de beesőket nem érti. A 
Deputáció foglalatosságának resultátumát már elő is adta, azon hijányokkal, mellyeket előre lehete látni, s a 
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mellyek biz ínyosan az Ország Rendéi discussiója által sem fognak kijavíthatni: mert az mindig való marad, hogy 
a hol semmi sincsen, onnét valamit venni nem lehet, s a lehetetlenség kizár minden kényszerítést.' * Nem csoda, 
hogy Bajza ezek után a Szepessy-féle nyelvterjesztő tervet támogatná, mondván, sokkal többet érne, ha az 
országban a magyarul olvasók száma szaporodnék, fgy nyilatkozik válaszlevelében Kazinczy is, s így — 
Dessewffy Józsefnek írván — az „ortológia" egyik vezéralakja, Kisfaludy Sándor. De az események alakulásán 
még Guzmics Izidor is, a magyar irodalmárok legszelídebbje, aki nemcsak a hazai literátorokat, hanem az összes 
vallásokat is egyesíteni akarta, kifakad egyszer: „Az Akadémia nincs feledve; de tizenkét Direktor! E valóban sok; 
egy egész nemzet igazgatására is sok volna." 

íróink tehát jól látták azokat a veszélyeket, amelyek a leendő akadémiára leselkednek. De nyilatkozzanak bár 
dicsérőleg vagy elmarasztalóan, természetesen mindannyiuknak hő vágya volt elsők között bekerülni az 
akadémikusok közé. Elindulnak tehát az első kérelemlevelek és javaslatok Pozsony felé, aki teheti, maga is 
felrándul oda ismerkedni, híreket és pártfogókat keresni. S igen korán elkezdődnek a találgatások is: vajon kik 
fognak először széket? Atz ifjú Schedel (később Toldy), aki ekkor már az irodalmárok pesti hírközpontja, 1826. 
június 23-án engedi szárnyára információit. „Privát hír azt rebesgeti — írja Kazinczynak —, hogy a fizetett tagok 
ezek lesznek: Döbrentei (talán praeses), Kazinczy, Vitkovics (cassae perceptor), Horvát István (secretárius), 
Szemere, Kisfaludy, Kölcsey; becsületbeliek Kisfaludy Sándor és Vörösmarty Mennyi hiteles e hírben, nem 
tudhatni." Schedel sokat tud, de azt, úgy látszik, ő sem tudja, hogy Kazinczy ezúttal nem vár privát hírekre. Már 
hónapokkal előbb írt Teleki Józsefnek, támogatását kérve a titoknoki állás elnyerésére. Teleki — aki ekkor még 
semmilyen szerepet nem játszik az akadémia körül, noha a jólértesültek már sejthetik, hogy előbb-utóbb fog — a 
reá jellemző udvariassággal hárítja el a kérést: „...leveléből örömmel értettem, hogy a felállítandó magyar tudós 
társaság örökös titoknokságát örömest felvállalná.. Az első tagok és így a titoknok kinevezésére is melly 
befolyásom lessz, nem tudom, minden esetre a Tettes Tábla Bíró Urat céljának elérésében csekély tehetségem 
szerint elősegíteni kötelességemnek tartván, azt ha nem tehetném is, legalább gátolni nem fogom." Pedig ezek 
még csak a bemelegítő mozdulatok; az igazi versenyfutás csak ezután kezdődik... 

8. 

1827. április 11-én megérkezett Pozsonyba a merevenelutasítókirályi válasz, amely a rendi felirat kívánságait 
az újonnan kiküldendő rendszeres bizottságok elé utalta. Ide került Szepcssy püspök nyelvterjesztő terve is; ezúttal 
tehát ezt érte az a sors, amely egykor az akadémiai tervezetet. A válasz egyetlen pontban engedett az országgyűlés 
kérésének, „őfelsége kegyelmesen megengedni méltóztatott, hogy Tudós Társaság állíttassák fel, és ezen 
intézetnek felállításáról törvénycikk is szerkesztessék." 

Nem tudhatni, végül is mi okozta a királyi engedékenységet. Igaz, az akadémia felállítása (most már) egy 
fillérjébe sem került az udvarnak, az intézmény nem jelentett, nem jelenthetett (közvetlen) politikai veszélyt sem 
— éppen elég féket építettek bele a tervekbe; s tudjuk, József nádor és Reviczky Ádám kancellár minden tőlük 
telhetőt megtettek a javaslat támogatására — mindez azonban nem lett volna elegendő. Úgy véljük, az akadémiai 
terv iránti királyi engedékenységet elsősorban azzal magyarázhatjuk, hogy Bécs — ha már összehívta tizenhárom 
évi abszolutórikus kormányzás után az országgyűlést — nem akarta üres kézzel hazaengedni a követeket. A diéta 

62KazLev XX. 6. 
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kiábrándultságán az akadémia engedélyezésének ténye persze alapvetően nem változtathatott, mégis, enyhe 
gyógyírt jelenthetett a csalódottságra. (És ha már valami „koncot" mindenképpen nyújtani kellett, akkor mégis 
inkább a tudományos egyesület jöhetett szóba, mint mondjuk a kormányhivatalok nyelvének magyarrá tétele!) 

A királyi válasz kedvezően hatott az adak zókedvre is; most már az aulikus főurak is hajlandónak mutatkoztak 
az intézmény támogatására, sőt példaadásul maga József nádor járult 10 000 forinttal az alapítványhoz. A 
törvényjavaslat kidolgozásának sem voltak már lényeges akadályai. Igaz, egy ízben a leirat értelmezése körül némi 
vita robbant ki, a félreértéseket azonban hamar elsimították. Alig telt el négy hónap (közben e tárgyban az 
országgyűlés mindössze hét ülést tartott, s az irat megjárta az udvari kancelláriát is), a király máris szentesíthette 
az 1825-274 XI. törvénycikkelyt „a honni nyelv kimíveléslre felállítandó Tudós Társaságról, vagyis Magyar 
Akadémiáról", amely kimondta, hogy „az önként és szabad adakozással összeszedett tőke vagyonból tudós 
Társaság vagy is magyar akadémia állítassék fel, mennél rövidebb idő alatt, s annak állandó széke, szabad királyi 
Pest városában leend". 

9. 

A törvénytervezet kidolgozása során minduntalan felmerült, hogy az akadémiai terv, habár minden fórum 
elfogadta, mégsem eléggé részletes, mégsem eléggé kidolgozott ahhoz, hogy annak alapján ténylegesen meg 
lehetne kezdeni a Tudós Társaság munkáját. Ezért többen egy új országgyűlési bizottság kiküldését tartották 
célszerűnek, ennek keresztülvitelét azonban Andrássy György az egyik kerületi ülésen — az alapítók jogaira 
hivatkozva — megvétózta. Ekkor javasolta a nádor, hogy egy tudósokból álló bizottságot hozzanak létre; 
elvégre ők tudhatják legjobban, milyen keretekre lenne szükségük az akadémiában. E prepozíciót mindenki 
magáévá tette, be is került a törvény 2. paragrafusába, azzal a kiegészítéssel, hogy a tudósok által részletezett 
tervnek ismét az (elkövetkező) országgyűlés, illetve a király elé kell kerülnie jóváhagyás végett. 

Nagyon szűk tér adatott e bizottságnak, hiszen csak az előre kijelölt úton haladhattak, elsősorban stilárisan 
finomíthattak az alapszabályokon, illetve saját maguknak kellett korlátozniuk lehetőségeiket azáltal, hogy 
megállapítják, ebből a pénzből mihez lehet kezdeni, s mi az, amit szükségképpen későbbre kell halasztani. 
Összehívása mégis mérföldkövet jelent a hazai tudománytörténetben, hiszen itt esett meg először, hogy a szegény 
sorsú papfiú és a nagyhatalmú főispán, a pénztelen kézműves-fi és a nádor jobbkeze, az államminiszter veje 
hivatalos küldöttség tagjaiként mint egyenrangú felek vitatták meg az eléjük kerülő kérdéseket; ahol a tudósi res 
publica, halvány előhírnökeként egy nem -csak-tudósinak, először valósult meg. 

A nádor 1827. november 30-án nevezte ki a bizottság tagjait. (Ld. az 1. táblázatot). Az elnökségre gróf Teleki 
Józsefet, akkor csanádi főispánt, a Helytartótanácsban közvetlen munkatársát, kérte fel. A kinevezett huszonkét 
bizottsági tagon kívül meghívást kapott az ülésekre a négy alapító is. 

Végigtekintve e nádori tudóslistán, feltűnik mindenekelőtt, mennyire öreg ez a bizottság! Jószerivel már húsz 
évvel előbb, mondjuk az 1805. évi országgyűlés idején is összehívható lett volna, de sokan voltak a tagok között, 
akik már az 1790-91-es eseményeket is felnőtt fejjel érték meg. A bizottsági tagok több mint harmada pap. 
Közöttük a nem nemesi származásúak vannak többségben. E nemzedékek tagjainak még elsősorban a papi pálya 
biztosította a kiemelkedést, a tudományos karriert. (A huszonkét bizottsági tagból egyébként tízen nem tagjai a 
nemesi rendnek. Budai és Horvát István is csupán a kisnemesség legalsó rétegéből indultak.) Földrajzi és vallási 
megoszlásukat tekintve enyhe dunántúli-katolikus fölény mutatható ki, noha egyértelműen fölismerhető az a 
nádori törekvés, hogy a különböző felekezetek azonos súllyal legyenek jelen a bizottságban, s hogy minden 
jelentős hazai szellemi műhely képviseltethesse magát. Annak ellenére, hogy ez a szándék tökéletesen nem 
valósítható meg, mégis feltűnő az erdélyiek hiánya. Még elgondolkodtatóbb a kép, ha azt vesszük szemügyre, 
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milyen tudományok képviselői gyűlhettek össze a bizottságban. Tudjuk, hogy csoportosításunk sok tekintetben 
esetleges, bizonyos tendenciákat azért mégis jelezhetünk vele. Olyan tendenciákat ráadásul, amelyek nemcsak e 
bizottságban érvényesülnek, hanem majd a működő akadémiában is. Láthatjuk: a deputációba egyetlen 
(„félállású") matematikus, s szintén csak egy orvos került. A tagok többsége szépíró és/vagy jogász. 

72 A bizottságot az elnök 1828. március 11-ére hívta össze Pestre. Jellemző a korabeli állapotokra, a 
mindennapi viszonyokra, hogy a tagok közül nagyon sokan ekkor látták egymást először. Hírből, levelekből 
természetesen valamennyien tudtak már egymásról. Itt találkozott az elmúlt évtizedek irodalmi harcainak két 
vezére, az egymással hol nyilvánosan, hol „magánúton" oly sok csatát vívott Kazinczy Ferenc és Kisfaludy 
Sándor. De a „rettenetes kálvinista" debreceniek és a még nemigen ismert Bitnitz is itt mutatkoztak be 
személyesen az irodalmi életet ekkor már irányító pestieknek: Vitkovicsnak, Fejérnek, Horvátnak, Jankovichnak 
és Szemerének, ók voltak — elsősorban a jólelkű és vígkedélyű, házát mindenkinek megnyitó Vitkovics — a 
távolról érkezettek befogadói, házigazdái; ők mutatták meg a főváros nevezetességeit Az első napokban a 
bizottsági tagok sorra látogatták egymást, s tisztelegtek Rudnay hercegprímásnál, Teleki Józsefnél, Széchenyinél 

73 
és a nádornál is. 

Végre március 15-én megkezdődött a bizottsági munka. A tagok Teleki javaslatait elfogadva három tervet 
készítettek. Kidolgozták az alapszabályokat (amely a célokat és feladatokat rögzíti, illetve a szervezeti kereteket 
írja le), a rendszabásokat (melyben a működés rendje állapíttatik meg), valamint egy , Javallat"-ot, „Miként lehet 
a Magyar Tudós Társaságot mostani jövedelméhez képest mingyárt felállítani". A bizottság—megegyezve, hogy 
a jegyzőkönyvet magyar nyelven fogják vezetni, s jegyzőnek megválasztván Horvát Istvánt — e három 
feladathoz három albizottságot rendelt. Az albizottságok — melyekben vegyesen voltak ortológusok és 
neológusok, dunántúliak és dunáninneniek — aztán jól elvitatkoztak egy-egy szó, kifejezés, fordulat helyes vagy 
helytelen voltán. Végre a huszonnegyedik ülésen, április 17-én befejeződtek a munkálatok. A bizottság nem 
léphetett fel alternatív tervekkel, s nem állt jogában felülbírálni az országgyűlés és a király által már jóváhagyott 
alapelveket, csupán kiegészítenie és pontosítania kellett azokat (valamint meghatározni a kezdeti munkálkodás 
lehetőségeit). A tervbe mégis sikerült „becsempészni" néhány olyan változtatást, amely egyértelműen a 
munkálkodó tagok érdekeit szolgálta. Ezek közül a legfontosabb, hogy az igazgató tagok a heti üléseken és a 
nagygyűlésen nem bírnak szavazati joggal, bár a végső döntés — a jóváhagyás — változatlanul az ő kezükben 
marad. Itt választják szét véglegesen a tiszteleti, rendes és levelező tagok kategóriáit. A harmadikba tartozhatok 
számát nem korlátozzák, a rendes tagokét viszont 42-ben, a tiszteletiekét 24-ben állapítják meg. (Ez a szám, 
emlékezzünk, az összes eddigi terv-variánsokban alacsonyabb volt; úgyannyira, hogy azokban több igazgatója 
volt az akadémiának, mint ahány dolgozó tagja!) A rendes tagok az alapszabályok szerint fizetést élveznek. Ez a 
bizottság dolgozza ki véglegesen az akadémia működési rendjét is. Eszerint a társaság hetente egy kisgyűlést (heti 
ülést), évi egy nagygyűlést tart. Az utóbbit több ülésben; ezek közül egy, amely a nagyközönség előtt zajló 
dísz-összejövetel szerepét tölti be, a közülés. Külön üléseken tárgyal az igazgató tanács; szükség esetén elegyes 
ülés hívható össze az igazgatók és a „többiek" együttes bevonásával. 

A célok és feladatok e bizottság kezén sem változnak, csupán végső megfogalmazást nyernek. A 
legnevezetesebb a Rendszabások 1. paragrafusa, amely — több variáció után—a következő alakban véglegesült: 
„A magyar tudós társaság a tudományok és a szépművészetek minden nemeiben a nemzeti nyelv kimíveltetésén 
igyekszik egyedül." A bizottság nyilván nem sejtette, mennyi félreértést, félremagyarázást, tudatos ferdítést okoz 
majd ez a mondat, miféle támadások és ellentámadások robbannak majd ki értelmezése ürügyén! 

A bizottsági üléseken a legnagyobb vitát az a kérdés váltotta ki, hogy vajon milyen legyen a társaságban a 
pesti és vidéki tagok aránya. Hogy ezt az arányt egyáltalán meg kell állapítani, hogy tehát a tagok kiválasztásában 
egy ilyen, tudományosnak semmiképpen nem nevezhető szempontnak is érvényesülnie kellett, egyszerűen a 
korabeli életviszonyok magyarázzák. A nehézkes és lassú utazás, a hivatallal és (főként) a gazdálkodással járó 

72SZÁSZ, i. m. 147. 
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A bizottságban történtekről részletes tájékoztatást ad Bitnitz Lajos naplója (közli VISZOTA, Gróf 
Széchenyi István naplói III. 730-736.). 
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A bizottság jegyzőkönyve Horvát István kézírásával az MTAK Kézirattár RAL Vegyes Iratok 

1824-1830/9 alatt található. 
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elfoglaltságok és kötöttségek lehetetlenné tették, hogy a fővárostól távol élő akadémiai tag minden héten részt 
vegyen a munkaüléseken, hogy ugyanolyan mértékben kivegye részét a közös munkából, mint pesti társai. Bzt a 
megváltozhatatlan tényt vette figyelembe a bizottság, amikor úgy határozott, hogy a rendes tagok közül 
tizennyolcnak a fővárosban és környékén kell laknia. (A pesti bizottsági tagok eredetileg ennél magasabb számot 
javasoltak, ám a bizottságban többségben lévő vidékiek leszavazták őket.) . 

Nyilván a „Javallat"-ot készítették összehívott tudósaink a legnehezebb szívvel. Éppen nekik kellett 
megállapítaniuk, hogy az induláshoz rendelkezésre álló pénzből nem lehet a maguk által kitűzött/e/at/ű/oAűf 
végrehajtani. Az önálló székház felépítése természetesen nem kerülhetett komolyan szóba (ez az álom csak 
harminchat év múlva valósulhatott meg, az alapszabály-bizottság tagjai közül csupán két alapító, Andrássy és 
Károlyi érhette meg), mindössze néhány terem bérletére futotta a pénzből, s rendkívül csekély összeget 
javasolhattak külföldi utazásra jutalmazásra, könyvkiadásra is. De elsősorban a „személyes kiadások" megkurtí
tásával lehetett takarékoskodni; a bizottság — mi mást tehetett? — kimondta hát, hogy egyelőre csak huszonhét 
tag neveztessék ki (osztályonként két fővárosi és két vidéki, kivéve a nyelvtudományi osztályt mint legfontosab
bat; itt a teljes létszám — három pesti, négy vidéki — betöltését javasolták), ám ezek közül is egyelőre csak 
tizenkét tag (hat pesti, hat vidéki) kapjon fizetési! (Kerülő úton eljutottak tehát Vay eredeti javaslatához.) 

Általánosan elterjedt vélemény volt, hogy az alapszabály-készítő bizottsági tagság biztos belépőt jelent majd 
az akadémiába is. Nem alapatalanul: akik megérték, azok Fejér György kivételével valamennyien tagjai lettek a 
társaságnak. Akik megérték; mert a következő három év alatt elhunyt Kövy és Vitkovics Mihály, s még a 
bizottsági ülések alatt meghalt az akadémiai eszme lelkes harcosa, Kultsár István; utolsó útjára elkísérték a 
bizottság tagjai is. De akik életben maradtak, azok sem játszottak már döntő szerepet az akadémia munkájában. 
Túlságosan öregek voltak már ehhez. Az ő nemzedékük — amely egy életen át harcolt az akadémia létrehozásáért 
— az alapszabályok kidolgozásával lényegében befejezte munkálkodását. A munka már egy új generációra várt. 

10. 

Április 17-én Teleki József átadta a nádornak az elkészült dokumentumokat, aki augusztus 18-án (változtatá
sok nélkül) továbbküldötte azokat a királyhoz. Őfelsége pedig — aki már eddig is oly sokszor kimutatta, 
mennyire szívén viseli a társaság megalakulását — alig több, mint két esztendeig várt a válasszal. 

A tervezetek egyik példánya Sedlnitzky rendőrminiszterhez vándorolt. Mivel a rendőrminiszter úr nem beszélt 
jól magyarul, kénytelen volt továbbküldeni azt egyik ágenséhez, Steinbach Ferenc ügyvédhez. Steinbach 1829. 
október 12-én jelenti főnökének, hogy a tervek latin és magyar szövegét összehasonlította, és rendben találta; a 

78 
rendőri szervek beavatkozására tehát nincs szükség. 

Ugyanezen a nyelvészeti feladaton dolgozott ezalatt az Udvari Kancellária két munkatársa, Eötvös Ignác és 
Bartal György. (Bartal, ha megkésve is, így kapcsolódott be a munkába.) A Kancellária 1830. július 5-én a nádor 
útján értesíti az alapítókat, hogy a király csak akkor adhatja jóváhagyását, ha az alapszabályokat három helyen 

79 
megváltoztatják. Pontosabbá kívánja tenni a hivatal a Rendszabások II. pontját, amely az akadémia 
miíködéséből kizárja a politikával s a politikai tudományokkal való foglalkozást, az elnök megválasztását királyi 
jóváhagyáshoz óhajtja kötni, s a vármegyéknek való évenkénti beszámoltatást is ki akarja szélesíteni. E 
tárgyakban újabb huzavona kezdődik, üzenetek váltják egymást, végül az első két pontban érvényesül a királyi 
akarat, a harmadikban nem. Érdemes felfigyelnünk arra, hogy itt, az utolsó szakaszban már csak az alapítók és a 
király (a Kancellária) vesznek részt az események alakításában — a nádor és Teleki közvetítésével. Tehát mind 
az országgyűlés, mind az alapszabály-bizottság szerepe melgszűnik. 

75 Széchenyi István naplói III. 732. 
16Döbrentei Gábor levele Wesselényi Miklóshoz. Közli K. PAPP Miklós. Figyelő, 1876. 169-172. 
77SZÁSZ, i. m. 182. 
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Nem csoda, hogy az így „elfolyó" két esztendőben a tudósok között — akik nem, vagy rosszul tájékozottak 
az ügy állásáról — mindegyre egymásnak ellentmondó hírek röppennek fel az akadémiáról. „A Tudós Társaság 
dolgában papirosra tett előrajzolatokat a Nádor és a Magyar Cancelláría javallá, de elakasztotta Nándor 
Consiliárius. A Cabinetben tartóztatják fel" — írja Kazinczy Guzmicsnak. „De minden jót várhatunk. Törvénybe 
ment, s meg van ígérve, hogy meg lesz, és senkinek semmilyébe nem kerül, oda nem értvén az alkotókat. Miért 
ne lenne meg tehát." Cserey Miklós korántsem ennyire derűlátó: „Mire mentetek a Tudományos Társaság 
öszvealkotásában?" — kérdezi Kazinczytől — „én attól tartok, hogy annyi lesz belőle, mint a Ludivicianából. 
Hogyis lehetne egyebet gondolni? Mert ha azok, akik Urunkhoz legközelebb vannak, s akiknek a szava többet 
nyom, valóban akarnák a Magyar nyelvnek Tudományokra terjedését, s meg ditsőülését, régen felállott volna 
barátom a Tü Academiátok! — De — ha az embereket s az üdőnket ismerjük, — hogyis képes feltennünk, hogy 
az Udvariak, kik között magyar kevés, de a lű van is, tsak alig beszélli a Nemzete nyelvét — és egésszen más 
nyelvbe szokott, —Oszlopot kévánna emeltetni azoknak, akik nállánál jobban tudnak magyarul? — így tehát én 
e részben keveset reméllek, és tsak a gyermekeink v. Onokáink üdéjében tartom azt a szép kévánságot végbe 
vihetőnek; sői még akkor sem; mert ha most hamar lábra nem kap a Magyar Nyelv ereje, — más fogja 
felváltani."81 

Cserey pesszimizmusa érthető: egyike volt ő az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság újraalkotásáért legtöbbet 
faradoknak; kérelmüketa király 1820-ban végleg visszautasította. A borúlátás azonban ezúttal már nem indokolt. 
Wesselényi 1829 februárjában, Bécsből visszatérvén, már országszerte híreszteli, hogy a királyi jóváhagyásnak 
mi sem áll útjában — ekkor azonban még korai az öröm. 

Úgy látszik, Széchenyi is hiába írja leveleit a nádorhoz és Revitzky Ádám kancellárhoz, várni és várni kell. 
Amikor I. Ferenc 1830. szeptember 8-ra összehívja az országgyűlést, a politikában járatosak már sejtik, hogy az 
akadémia ügye ismét összekapcsolódik a diétával: oda fog megérkezni a királyi jóváhagyás. Valójában nem 
egészen így történik: a nádor júliusban értesíti ugyan az alapítókat, hogy Őfelsége elvileg hozzájárult az intézet 
működésének megkezdéséhez —de, mivel az alapszabályok néhány pontja még nem végleges, e döntés egyelőre 
nem hivatalos. így aztán összeülhet Pozsonyban az akadémia igazgatósága 1830. november 17-én, hogy 
megválassza az első rendes tagokat. Harminchárom nappal később a király szentesíti az új törvényeket, közöttük 
a VIII. törvénycikket, amely kimondja, hogy a Helytartótanács ezentúl magyarul levelezzen a törvényhatóságok
kal, a Királyi Kúria magyarul hozza ítéleteit, s hogy ezentúl senki sem viselhet közhivatalt, nem folytathat ügyvédi 
gyakorlatot, ha nem tud magyarul. Az akadémia és a magyar nyelv ügye, mely 1827-ben rövid időre elvált 
egymástól, most ismét összekapcsolódott. 

S bár a hányatott előtörténetű intézmény 1830. november 17-től valóban megkezdte működését, s a következő 
év elején mára „rendes" munka is megkezdődik, az alapszabályok és az elnöki kinevezések végleges jóváhagyása 
csak 1831. január 28-án történt meg.82 

A Magyar Tudós Társaság hivatalosan is megszületett. 
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1. TÁBLÁZAT 

Név Életkor Tudomány Foglalkozás Vallás Születési hely Lakóhely 

Bartal György 43 jog ítélőmester katolikus Bács 

Bene Ferenc 53 orvosi orvos, egyete
mi tanár evangélikus Mindszent Pest 

Budai Ézsiás 62 történelem 
a debreceni kol
légium tanára, 

Tiszántúli 
superintendens 

református Peer Debrecen 

Bitnitz Lajos 38 matematika, 
nyelvészet pap-tanár katolikus Ják Szombathely 

Dessewffy József 57 irodalom, 
nyelvészet birtokos nemes katolikus Kriván Oly só, Szentmi-

hály 

Döbrentei Gábor 43 irodalom, 
esztétika 

mácodtartomá-
nyi biztos evangélikus Nagyszőlős Buda 

Eresei Dániel 47 filozófia 
a debreceni 
kollégium 

tanára 
református Mezőtúr Debrecen 

Fejér György 62 teológia, 
esztétika 

az egyetemi 
könyvtár Őre katolikus Keszthely Pest 

Guzmics Izidor 42 teológia, 
irodalom 

a dogmatika 
tanára, pap katolikus Jánosfa Pannonhalma 

Horváth Endre 
(Pázmándi) 50 teológia, iroda

lom plébános katolikus Pázmánd Tét 

Horvát István 44 történelem a Széchenyi 
Könyvtár őre katolikus Székesfehérvár Pest 

Horváth János 59 teológia püspök, helytar
tósági tanácsos katolikus Csicsó Veszprém 

Jankovich Miklós 56 
numizmatika, 

történet
tudomány 

birtokos nemes katolikus Pest Pest 

Kazinczy Ferenc 69 irodalom, eszté
tika, nyelvészet birtokos nemes református Érsemlyén Széphalom 

Kiss János 58 irodalom, 
esztétika 

pap, 
evangélikus 

superintendens 
evangélikus Rábaszentand-

rás Sopron 

Kisfaludy Sándor 56 költészet birtokos nemes katolikus Sümeg Sümeg 

Kövy Sándor 66 jog 
a Sárospataki 

kollégium 
tanára 

református Nádudvar Sárospatak 

Kultsár István 68 irodalom szerkesztő katolikus Komárom Pest 

Mednyánszky Alajos 44 irodalom, jog politikus katolikus Prekopa Bécs 

Schedius Lajos 60 esztétika egyetemi tanár evangélikus Győr Pest 

Szemere Pál 43 esztétika Pestvármegye 
alügyésze református Pécel Pest, Pécel 

Vitkovics Mihály 50 jog, irodalkom ügyvéd görögkeleti Eger Pest 
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