
Valóságfogalom, regény és művészetszemlélet összefüggése Tamási Áronnál 

A gazdag Tamási-irodalom szinte alig foglalkozik Tamási Áron művészet
szemléletének kérdéseivel. Az átfogó igényű analízis hiánya nyilvánvalóan ösz-
szefügg Tamási fogalmiságtól való idegenkedésével. Tanulmányaiban, publicisz
tikájában is inkább szemléletes képekhez, példázatos történetekhez folyamodik, 
mintsem logikai-fogalmi kifejtéshez. írásait legtöbbször az érzelmek, indulatok 
kiáramlása vagy a vallomás formálja. „Nem tudok megállni, hogy felszedjem az 
érvek apró kavicsát. Lelkemnek valami különös szele kelt, a nyers igazság ereje 
feszít és lök//1 - írja így van című írásában. Vadrózsa ága című önéletírásában is 
megvallja, hogy a műveiben valami végső „jelentésérzés" bomlik történetté.2 

Valamely igazság felismerése számára nem a logikai bizonyíthatóság igényével 
kapcsolódó heuréka-élmény, hanem a megismerő alany azonosulását igénylő 
megvilágosodás. „Sokszor van úgy, hogy az élet meglepetésszerűen feltárul, az 
ember két orcájára teregeti a titkot és látni lehet végtelen messze."3 A tehetséget 
is az alkotói szándék fölött működő szellemi hatalom megtestesülésének tekinti. 
„Hitem szerint minden irodalmi mesterkedésnek és erőszakoskodásnak úgyis 
csak kudarc lehet a vége. Az ember öntudatos erején túl és felül van egy misztikus 
erő is, ami irányít és odavisz, ahová rendeltettünk."4 Szemléletének központi 
magja egy, a tapasztalati világ mögötti végérvényes valóság tételezése. E mélyebb 
valóságba és a benne megnyilvánuló ismeretek érvényességébe nem a bizonyítás, 
hanem az azonosulás/másság vezet be. Ez a megismerési elv egy erősen antro-
pocentikus és antropomorf világlátást alapoz meg, hiszen perspektíváját az 
ismeretek számunkra való érvényessége határozza meg. Ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy e megismerési mód kitüntetett területe az esztétikai tapasztalat, 
akkor nyilvánvalóvá válik Tamási szemléletének eredendően esztétikai karaktere. 

A fentiek érvényesülése Tamási írásaiban annyiban akadályozhatta egy átfogó 
vizsgálat igényének kialakulását, amennyiben Tamásit kimondva-kimondatlanul 
ösztönös alkotónak tartják, aki nem nagyon reflektál alkotói módszerére, a 
regényműfaj lehetőségeire. A különböző elemzésekben a közvetlen tudat boldog 
birtokosaként vagy foglyaként jelenik meg. E mítosz talán magától az alkotótól 
eredezhető, aki különös jelentőséget tulajdonított annak, hogy az írásban mindig 
jelen van az ősök irányító ereje,5 de közvélekedéssé formálódását talán Németh 
László alapozta meg A költő és faluja című írásával, amelyben Tamási úgy jelenik 
meg, mint aki helyett a „faluja dolgozik".6 Lényegileg ezt a vélekedést erősítik 
meg azok a tanulmányok is, melyek a folklór poétikája, világképe felől közelíte
nek Tamási regényeihez, hangsúlyozva, hogy itt nem a realista regénymodell 
felbomlasztásáról van szó, hanem az ezt megelőző esztétikai-szemléleti állapot 

1 TAMÁSI Áron, így van. In Jégtörő gondolatok. Bp., 1982.1. 205. 
2 TAMÁSI Áron, Vadrózsa ága. Bp., 1966. 127. 
3 TAMÁSI Áron, Bajszerző nagyvilág. In Jégtörő gondolatok, I. 112. 
4 Tamási Áron levele Benedek Elekhez. (Weleh, 1924. ápr. 28.) Petőfi Irodalmi Múzeum, V. 

4657/42/4. 
5 TAMÁSI Áron, Ábel. In Jégtörő gondolatok, I. 45. 
6 NÉMETH László, A költő és faluja. In Két nemzedék. Bp., 1970. 545. Németh László más Tamásiról 

szóló kritikájában is fontos szerepet kap a közvetlenség. Hol mint a regények költőiségének a forrása, 
hol mint a regénykompozíció megteremtésének a gátja (Uő., Tamási Áron, i. m. 195., Uj nemzedék, i, m. 
333-335.). 

669 



mutatja föl epikai lehetőségeit.7 A formaalkotás elveire figyelő Babits is ennek a 
jegyében fogalmazza meg a Németh László által kifejtett eszmei-etikai szempontú 
értelmezés poétikai paraleljét. „Képzelete eredendően mítoszalkotó, látásmódja, 
kompozíciója meseszerű akkor is, ha témája száz mérföldre van a népmese 
témavilágától. Rendesen nem is a népmesei motívumokból indul ki, hanem 
inkább beleesik azokba [...] ez a könyv [a Jégtörő Mátyás - L. L.] önmagától és szinte 
észrevétlenül valóságos népmeseregénnyé válik.8 (Kiemelések - L. L.) 

Számos jelét láthatjuk Tamásinál a regényei alkatával, társadalmi lehetőségeivel 
való tudatos számvetésnek. S nemcsak a Szülőföldem, illetve a késői önéletrajzi 
írások tanúskodnak erről. Tamásinak mindenképp számot kellett vetnie irodal
munk s az erdélyi irodalom hagyományaival, hisz e szembenézés nélkül nemigen 
születhet irodalmi alkotás (ahogy erről a naiv önéletírások is tanúskodnak). 
A magyar irodalomban ekkor uralkodó, szinte kizárólagos regényalkat tapasz
talati és mimetikus elvű, az alakokat megformáló világkép determinációs-morális 
közösségértelmezésre épül, s a szerepek szociális megalapozottságúak. Tamásinál 
ugyan szintén felderíthető az életrajzi-tapasztalati hitelességű epikaeszmény 
érvényesülése, a közösségi meghatározottságú hősfelfogás, de a regények nem 
közvetlenül a tapasztalati övezetre utalnak, hanem a folklór formaalkotó elvei 
szerint már eleve megformált, fiktív eredetű, „ősképszerű" tárgyiasságokra; a 
megidézett folklórműfajok, főleg a mese formaalkotó elveinek könnyen felismer
hető mivolta szintén a megformáltságra hívja fel a figyelmet, elhárítva a közvetlen 
valóságra vonatkozás igényét, a szociális indokoltság vékonyszálú, a hőst inkább 
a tapasztalati világon túli törvények irányítják, noha a ícét világ tükörszerű 
megfelelője egymásnak.9 Figyelembe kell vennünk Szabó Dezső hatását is, aki ha 
nem is formálja át, de erősen fellazítja az uralkodó regénymodell tapasztalati 
elvét, s pragmatikai szándéka is inkább az expresszionizmus rákiáltó gesztusára 
emlékeztet. Az erdélyi népi irodalomra egyébként is nagy hatással volt Szabó 
Dezső irodalomértelmezése. Az irodalomtól a székely nép mélységeinek a kifeje
zését várták, amely megteremtheti a nép regényt, amelynek a hőse maga a nép. 
Ezzel szemben a „Vallani és vállalni"-vita a közvetlen társadalomábrázolás igényé
nek megfogalmazását jelentette. A harmincas évektől pedig a szociális indíttatású 
és célzatú regény követelménye került előtérbe.111 Tamási ugyan megpróbált kapcso
lódni ehhez az irodalmi úthoz, ahogy a Czímeresek vagy a Szülőföldem bizo
nyíthatja, de míg az előbbi egyik legsikerületlenebb regénye, a másik túllép a 
szociográfia formaalkotó elvein. Tamási csak akkor tud esztétikailag is érvényes 
művet teremteni, ha a folklór műfaji konvenciói, illetve az önkifejezés határozzák 
meg a formáló elveket. Ez nem a reflexió hiányát, hanem a tehetség, az esztétikai 
szemlélet irányát jelzi. 

A későbbiek során Tamási művészetszemléletének vizsgálatánál csak a regé
nyekre támaszkodom. Elméleti-módszertani feltevéseim részletes kifejtése he
lyett, amely egy önálló tanulmány tárgya lehetne, most csak arra utalnék, hogy 

7 Lásd Bertha Zoltán és Görömbei András tanulmányait. BERTHA Zoltán, Szempontok Tamási Áron 
világképéhez. In A szellem jelző fényei. Bp., 1988. GÖRÖMBEI András, Az ábeli létforma titkai. In „Ki viszi 
át...?"Bp., 1986. 

8 BABITS Mihály, Népmese és regény. In Babits Mihály művei. Esszék, tanulmányok. Bp., 1978. 502. 
9 LAKNER Lajos, A teremtett világ. Életünk, 1990. 5. 460. 

10 CSEKE Péter, A népiesség elve az Erdélyi Helikonban. In Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. 
Bukarest, 1984. 
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bármely művészetfelfogás magvát a művészet és a valóság viszonya jelenti. Az 
alkotások pedig, ahogy A. Danto értelmezi, azt a hálót jelenítik meg, amelyen 
keresztül a művész a valóságot szemléli, vagyis felderítésükkel az válik láthatóvá, 
hogyan reprezentálja a világot." E megfontolás után számomra a vizsgálat kiin
dulópontjául a művekben érvényesülő valóságfogalom}1 kínálkozott, hiszen ez 
nemcsak azt árulja el, hogy mi számít valóságnak, hanem azt is, hogyan születik e 
valóság. Vagyis közvetlenül utalnak a művekben megtestesülő szemlélet poétikai 
megfelőire. „In Wahrheit aber kann der Sinn jeder Form nicht in dem gesucht 
werden, was sie ausdrückt, sondern nur in der Art und Weise, in dem Modus und 
der inneren Gesetzlichkeit des Ausdrucks selbst"13 - írja Cassirer. 

* 

A szakirodalom gyakran utal Tamási regényeinek platonikus struktúrájára, 
amely főleg arra vonatkozik, hogy a regényhősök magatartását egy a megvalósult, a 
tapasztalati világ mélyén működő feltétlen és végérvényes szellemi valóság irányítja. Erre 
utalva írta Németh László: Tamási hősei a „mindenséggel félig összetapadva éltek 
és lélegeztek".14 A regények főhőseit mindig elragadja valami elementáris szenve
dély, amely célelvűvé teszi és szinte kisajátítja cselekedeteiket, gondolataikat. Bódi 
tetteit és képzeletét a megváltói tudat, Ábelét a cél és az otthonosság keresése, a 
Jégtörő Mátyás szellemét az igazságnak való megfelelés, a Szülőföldem elbeszélőjé
nek gondolatait az önazonosság keresése uralja. Célhozérésük biztosítéka a 
tapasztalati világon túl van, s ez iránti enthuziaszta rajongásuk teszi lehetővé, 
hogy túllépjenek közvetlen érzéki világukon. Hiányzik belőlük a kétely, vagy a 
világképük újrarendezését követelő végletes bizonytalanság. A cselekedeteik és a 
tudásuk közti távolság hiánya meseszerű vonás; hasonlatos ahhoz, ahogy a 
mesében is hiányzik a baj és az elhárítás közötti távolság. Evidencia-élményük 
nem fokozatosan, nem tapasztalataik logikus rendezésével alakul ki, hanem 
ugrásszerűen, az alakok megvilágosodása (illuminációja) által. Csórja Bódinak 
szinte létformája a látomás, ilyenkor „megmondja mi van elrejtve a látóvakok 
előtt".15 Az Abel-trilógia ugyan a történet-tanulság szerkezet szerint szerveződik, 
de a főhős szinte mindig az álom vagy a képzelet segítségével ébred rá az 
igazságokra, s jellemző, hogy nem lehet egyértelműen eldönteni, a valóságban, 
vagy csak Ábel víziójában jelenik meg az ember végső, legbensőbb célját kimondó 
néger nő. A cselekmény fűzése inkább az előbbit, a jelenet belső felépítése inkább 
az utóbbi vélekedést erősíti meg. A Jégtörő Mátyásban közvetlenül a megvilágosító 
szellem ölt állati, majd emberi alakot, a Szülőföldem elbeszélőjéből pedig önkénte
lenül szakad ki a vallomás. 

E végérvényes valóság jelenléte közvetlennek tűnik, egyrészt azért, mert a 
regényekben a hős és az elbeszélő nézőpontja azonos, másrészt azért is, mert ez 
a valóság az epikai világmetszet minden pontján megnyilvánul. E szempontból 
nincs a regényekben semleges, nem értékelődő hely, cselekedet és idő. Tamási 

11 A. DANTO, Metafora, kifejezés és stílus. Szöveg és interpretáció. Bp., é.n. 156-160. 
12 Hans BLUMENBERG, Wirklicfieitsbegrijf und Möglichkeit des Romans. Nachahmung und Illusion. 

Hrsg. von H. G. JAUSS. München, 1964. 
Ernst CASSIRER, Philosophie der symbolischen Formen. Berlin, 1923.1. 135. 

14 NÉMETH László, Tamási Áron: Szűzmáriás királyfi, i. m. 256. 
15 TAMÁSI Áron, Szűzmáriás királyfi. Kolozsvár, 1924. 108. 
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regényeiben ugyanis a kronotoposz meghatározottságát nem a látvány, hanem e 
valósághoz való viszonyukból születő jelentésük teremti meg. így spiritualizálód-
hat a hegy, a templom, a kocsma, a hógolyó (Szűzmáriás királyfi), a Hargita, a 
bomba, a könyvek, az Ábel által készített tárgyak (Ábel-trilógia), a domb, a 
kalaplevétel (Szülőföldem) stb. Egyszóval minden, ahogy erről a Jégtörő Mátyás 
tanúskodik. A nem látható valóság lesz láthatóvá, érzékivé ezekben a terekben, 
cselekedetekben. Az idő hierarchiáját is e fenti struktúra alakítja. Kitüntetett 
szerepűvé a megvilágosodás időn kívüli pillanatai válnak. Nem egyszerűen a 
látomások és a képzelődés időn kívüliségének érzetéről van szó, hanem az idő e 
platóni struktúrának megfelelő bölcseleti értelmezéséről: a végérvényes és túllép-
hetetlen valóság örök jelenéről. Bódi időfelettiségébe emelkedve váltódhat meg a 
székelység. Ábelt is az öröklét érzésével tölti el a célhoz érés, a Szülőföldemben 
pedig a forma által időtlenné varázsolt szülőföld az önazonosság legfőbb biztosí
téka. Az is megfigyelhető azonban, hogy abban a világmetszetben, ahol nem 
ismerik el, vagy egyszerűen az ott érvényesülő világértelmezés horizontján kívül 
marad ez a tapasztalati világ mélyén működő valóság, Tamási hősei mintha 
légüres térben mozognának. Az Abel második és harmadik része ezért olyan 
súlytalan, a Szülőföldemben pedig az elbeszélő hiába próbálja meg képzelete 
segítségével megérteni az otthonát elhagyó Árpádot, csődöt mond kísérlete. 
Tamási kiválasztott hőseinek - a mesei alakokkal ellentétben - egyetemes kapcso
latteremtő képessége egy meghatározott valóság érvényesüléséhez kötődik. 
A szellemi valóság és a tapasztalati valóság közötti mediátor szerepük a térnek 
csak azon a részén érvényes, ahol karizmájukat elfogadják, s ahol a közösséggel 
való „participation mystique" érvényesülhet, „idegen föld nyomorúság a szá
munkra".16 

Mindezek arra utalnak, hogy a Hans Blumenberg által „die Realität der momen
tan Evidenz"-neV}7nevezett valóságfogalom határozza meg a Tamási-regények 
világképét és formaalkotó elveit. E valóságfogalom lényege, hogy van egy végér
vényes valóság, amely a kiválasztott hősök számára a közvetlen megismerési 
formák (látomás, képzelet, álom stb.) által prezentálódik, s a prezentáció időn 
kívüli pillanatban közvetlenül megismerhető. E valóságfogalom főleg a romanti
kus és az expresszionista alkotások domináns tényezője. Nem véletlen, hogy a 
Szűzmáriás királyfi, amely szinte tobzódik e valóságfogalom tematikai és poétikai 
megfelelőiben, oly nyilvánvalóan utal ezekre. 

Tamási főhőseinek és főhőseiben tehát közvetlenül nyilatkozik meg e szellemi 
valóság, s egyetlen céljuk, hogy ezt mások számára is láthatóvá tegyék. Céljuk 
elérésének eszköze a példás élet vagy a -példaadó műalkotás. Bódi a festménye 
segítségével akarja megvilágosítani közösségét, Ábel cselekedetei közvetlenül 
mutatják meg az univerzális és követendő világrendet, Jégtörő Mátyás szubsztan
ciája maga a megvilágosítás, s a Szülőföldem hőse is példának szánja történetét. 
A látomások, a képzelt világok, az allegorikus értelmű történetek az érzéki és a 
szellemi, a test és a lélek, az élet és a gondolat szintézisének lehetőségét jelentik 
a hősök számára. Közösségükben pedig a műalkotásnak és a példás életnek 
szánnak hasonló szerepet. Mind a műalkotás, mind a példa esetében a szemléletben 
válik a nem látható evidenssé. A szemlélet az a szellemi állapot, amikor a hősök 

16 Carl G. JUNG, AZ analitikus pszichológia és a költői műalkotás közötti összefüggésről. In Művé
szetpszichológia, Bp., 1973. 149. 

" Hans BLUMENBERG, i. m. 10. 
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bensőséges viszonyba kerülhetnek a tapasztalati világon transzcendáló valóság
gal, sőt az itt megmutatkozó értékek legbensőbb mozgatóikként mutatkoznak 
meg. Olyan tudás ez, amely egyszerre transzcendens, nem birtokolható, csak 
közvetíthető, és egyszerre immanens, legbensőbb lényegünk, mert, ahogy Kerényi 
Károly írja a mítoszról, itt a tudás és annak tudója eggyé olvad.18 A művészetnek 
is - főleg a Szűzmáriás királyfiban - azért lehet megváltó hatalma, mert közvetlen 
kapcsolatba juttatja befogadóját a transzcendens világgal, miközben a költői kép, 
a műalkotás „minket fejez ki, amikor azzá tesz minket, amit kifejez".19 A Tamási
regényekben tematizált egyén és közösség viszonya lényegileg e különös bensővé
tétel különböző nézőpontú és perspektívájú története, a feltétlenség és az emberi 
szabadság, az egyetemesen érvényes és az esetleges összekapcsolhatóságának 
látomása. 

Legközvetlenebbül a Szűzmáriás királyfiban és a Szülőföldemben látható mindez. 
Csórja Bódiban már korán megmutatkozik a művészi látás képessége. A fa, 
amelyből a lovat faragta, „egy másik világba"20 nyíló ablakot jelent a számára. 
Festménye segítségével igyekszik közvetíteni e másik világ értékrendjét. Bódi 
mediátor szerepét egyszerre jelzik sámáni és misztikus vonásai. Világképének e 
szinkretizmusa ugyan végig megmarad, de a történet előrehaladtával egyre 
inkább a misztikusokra jellemző magatartásforma lesz dominánssá. Ez a regény 
értékrendszerével függ össze, hisz a Mária-misztérium eszkatológiai ígéretével a 
pogány mentalitással legmélyebben összefüggő mitikus önpusztítás körkörössé-
géből való kilépést jelenti. Bódi végigjárja a misztikusok útját a „a via purgativa"-
tól a „via unitiva"-ig. A megvilágosodás után a passzív szemlélődésig eljutva 
„lényegesen semmi sem különbözteti meg azoktól, akik között él".21 Szinte teljesen 
eltűnnek a külső elhivatottság jelei, de ezzel mintha az addigi feladat is eltűnt 
volna a számára. Nem véletlenül kerül előtérbe a szüzesség motívumával együtt 
a terméketlenség veszélye is. A kérdés most már nem az, hogy képes-e Bódi a 
festményével hatni, hanem az, hogy tudja-e a misztikus megvilágosodás élmé
nyében felismert értékeket közvetíteni közössége számára, vagyis Jung tipológi
ájával szólva, képes-e a misztikus álmodozó formaadó prófétává, művésszé 
válni.22 A misztikus ismeret eredendően „niemals geknüpft ist an Personen, Zeit, 
Raum oder der Gang des Geschichte".23 Bódi elhivatottságának közösségi irányu
lását magatartásának sámánisztikus karaktere jelzi, az átvitel lehetőségét pedig a 
misztika és a művészet közötti párhuzamok alapozzák meg: az univerzum 
esztétizálása és az esztétikai teremtés egymásra vonatkozása, a kifejezéskészlet 
hasonlósága, a nem látható láthatóvá tétele, az én és a világ különállásának 
megszűnése. A misztikus vonások a már korábban említetteken túl tehát azért is 
erősödnek föl, mert a művészi teremtés lehetősége lesz a fő kérdés. Bódi 
természetmisztikájának pantheisztikus vonása azt a hitet sugallja, hogy a spiritu
ális testet ölthet az anyagiban. Bódinak végül sikerül a fenti metamorfózis, a 
művészi teremtővé válás, afelől a regény mítoszi befejezése nem hagy kétséget. 

18 KERÉNYI Károly, Die antropologische Aussage des Mytos. Neues Antropologie. 6. Hrsg. von H. G. 
GADAME-P. VOGLER. Stuttgart, 1975. 319. 

19 Ricoeur idézi Barchelardot. Paul RICOEUR Nyelv, szimbólum és értelmezés. A hermeneutika elmé
lete. Szeged, 1.1987. 193. 

20 TAMÁSI Áron, Szűzmáriás királyfi, 70. 
21 RADNÓTI Sándor, A szenvedő misztikus. Bp., 1981. 33. 
22 Carl G. JUNG, A lélektani típusok. Bp., 1988. 126-134. 
23 R. F. MERKEL, Die Mystik im Kulturleben der Völker. Hamburg, 1940. 20. 
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Sőt önmaga lesz műalkotássá: szellemi táplálékká, igévé válik. A közösség képes 
befogadni a közvetlen érzéki tapasztalaton túli valóságot, de a zárlat tanulsága 
szerint legendásítva, csodaként magyarázva. Bódi igévé magasztosulása egy népi 
elbeszélés hősévé válását jelenti. E misztikus történésben karakterizálódó művé
szet megőrizte a misztika két sajátosságát: bizonyosságát és kinyilatkoztató voltát, 
de teremtővé válva már kozmikus funkciót is betölthet. A beteljesülés, amelyben 
a művészet életalakító szerepének romantikus vágya is bizonyosságot nyer, 
egyben a művészetet az egyén és a közösség közti kommunikáció kitüntetett nyelveként, 
az antropomorfizációt pedig kitüntetett kódjaként jeleníti meg. A zárlat expresszív 
képeivel szemben Fazakas Ádám utolsó megjelenését mágikus képek közvetítik, 
találkozásukkor még Bódi sem tud megszólalni. Az ő tragikus élete azt a sorsot 
jelzi, amely Bódira is várt volna, ha látomásai nem formálódtak volna művészetté. 
Halálával mintegy megelevenedik a nép művészi teremtő képessége, amely a 
tragikus sorsú hős által látott transzcendens valóság felé közeledés kezdete. 
A Szűzmáriás királyfi tanulsága szerint tehát a művészet közvetítő szerepet játszik a 
transzcendentális szellemi valóság és a megvalósuló, közösségi élet között. Ahogy Jancsó 
Béla írta a regényről: „a művészet az élet kapujába állította, akinek megismerésén 
át egyedül tökéletesül az emberi élet".24 

A Szülőföldem viszont mintha épp a művészet teremtő voltát tagadná.25 „[...] 
évekig küszködik valaki, hogy könyvben megteremtsen egy világot. De ahogy 
akarná és ahogy szeretné, úgy sohasem sikerül. [...] eljön erre a tájra, és akkor 
betelve látja, hogy amit nem tudott megteremteni, itt van az isteni mű! Érzem, 
hogy legyőzettem."26 Sőt a szellemi embert, a művészt, ahogy ezt Makkai Sándor 
választására utalva jelzi, a mindennapok valóságán való túllépés miatt a gyakor
lati-mindennapi élet elárulásának veszélye fenyegeti. A történet tanulsága szerint 
ugyanis úgy tűnik, hogy a szülőföld, az otthon vállalásának kétségei az itt élők 
„éíni kell" perspektívájának elfogadásával, a mindennapi élet és cselekvés korlá
tainak tudomásulvételével oldhatók fel. Vagyis az itt élő emberek életébe nem 
kívülről kell bevinni az értékeket, mint megváltó módjára Bódi próbálta, hisz 
azokat nemcsak immanens módon birtokolják, hanem életükben példaadó erővel 
láthatóvá is teszik. Az elbeszélő a példa hatására az alázat útjára lépve elismeri, 
hogy a teremtett világnál valóságosabb és érvényesebb a megvalósuló élet, az 
„élni kell" mindennapi igazsága pedig egyetemes igazsággá emelkedik. A művé
szet mimetikus mivoltánál fogva eleve tökéletlen, hisz csak töredék lehet, mégis 
egészként, teljesként tünteti föl önmagát. Makkai Sándor „nem lehet"-je is egész 
érvényűként jelenik meg, holott érzéketlen az emberi lét mindennapjaiból adódó 
erkölcsi és egzisztenciális törvényekkel szemben. A művészi alkotás fenti értéke
lése azonban korántsem lesz ilyen egyértelmű, ha a történeten túl a mű egészében 
vizsgáljuk az esztétikai formálás és formáitság helyét. A jelzett szövegrészt 
tüzetesebben vizsgálva kiderül, hogy a teremtett világ másodlagosságát állító 
vallomás kiváltója nem a pusztulásnak indult megvalósuló világ, amelyről a mű 
korábbi részei oly megrendítő módon szóltak, hanem a mindennapokban is 
esztétikai befogadásra indító táj, amely a szemlélő számára jelentéses, tehát 
megformált világ. A tájnak ezt a szemléletét általánosítja az egész szülőföldre az 
elbeszélő. A megformáltság kitüntett szerepét az is jelzi, hogy a hős a paraszti 

24 JANCSÓ Béla, Tamási Áron: Szűzmáriás királyfi. In Uő., Irodalom és közélet. Bukarest, 1973. 89. 
25 A Szülőföldem részletes elemzése: LAKNER Lajos, A Szülőföldemen jelentésrétegei. It 1992. 4. 
26 TAMÁSI Áron, Szülőföldem. Bp., 1990. 123. 
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létformát is a hagyománytól való megformáltsága miatt mondja megtartónak. 
A forma mint az emberi bensőség és otthonosságvágy kielégítője egzisztenciális jelentő
ségénél fogva valódi alternatívát jelenthet az egzisztenciális okokra, erkölcsi 
spekulációkra (Makkai) hivatkozó, a szülőföld elhagyását javalló nézetekkel 
szemben. A szülőföld vállalása tehát egyaránt következhet az itt „élni kell" 
erkölcsi parancsot követő magatartás példaadó erejéből, és a bensőségességet, az 
otthonosságot az emberi lét feltételeként állító, e műben a művészet kitüntetett 
világlátásának tekintett antropomorf szemléletből. Mind a kettőben a primer, 
reflexív elem nélküli érzék konstituálja az emberi életet megalapozó értékeket. 
Tamási világában tehát, a korábbiakban mondottakkal összhangban, az érték 
megragadása megelőzi a tapasztalat önkorrekciós folyamatát. Ez teremt kitünte
tett helyet mind a hagyomány, mind a művészet számára. 

A Szülőföldem bölcseleti sugallata szerint tehát a lét és a szellem nem kizárják, 
hanem átjárják egymást. A szellem és a hagyomány világában láthatóvá, jelentésessé 
formálódik az emberi élet legapróbb mozzanata is, míg a mindennapi élet belső korlátai 
emberi léptékűvé teszik a szellem törvényeit. így személyesedik a lét létünkké, a 
szellem szellemwnfcké. Értelmezésünk szempontjából megvilágító erejű a Jégtörő 
Mátyás azon jelenete, amelyben az udvarhelyi kocsmárosné határozottan emlék
szik Jégtörő Mátyás keresztelőjére. Lét és szellem dialógusa teremtheti meg tehát 
valóságunk: otthonunk. Ennek a megmutatásában lesz kitüntetett szerepűvé a művészet 
és a művész, aki „leereszkedik a lét naiv és primitív formáihoz, megérti minden 
élet nyelvét, s az út végén jelentésteljes diadallal ölt emberi alakot..."27 

A kérdés most már az, hogy az Ábel és a Jégtörő Mátyás értelmezhető-e a fenti 
gondolatkörben, hisz közvetlenül nem tematizálják a művészet és az élet viszo
nyának kérdéseit. Mindkét regény hőse a példaadást tekinti cselekedetei és maga
tartása formálójának. Ábel valamennyi törekvését áthatja, hogy „ne olyan ember 
legyen [mint a többiek - L. L.], hanem példásabb".28 Az otthon, az apák világa 
védelmezőjévé válásának épp az ad döntő fordulatot, hogy Ábel képes léte 
értelmét a konkrét szituációtól elvonatkoztatva látni. Olyan jelentéskört von be a 
pásztorság értelmezésekor, amely az apjától távoli, idegen. Ábel a szellem 
embereként a világ rendje fölött őrködő hivatásként fogja föl a pásztorkodást, míg 
apját a kiszolgáltatottság mindennapjai konkrét, a körülményekből adódó értel
mezésre szorítja. Az ábeli értelmezés metaforikussága a szellemit az érzékivel 
összekapcsoló példásságra utal. A Jégtörő Mátyás szellemének is a fő célja, hogy 
újra fölismertesse „a földi élet mindennapjaiban elfelejtett" lét értelmét, „a 
természet dicsőségét és a csillagok vidámságát".29 A szellemnek ez a törekvése 
egyben ki is jelöli az emberi élet vezérlő elvét, a példaadást és a példakeresést. 
A példa tehát az emberi létezés mélyebb összefüggéseire döbbent rá. Megvilágo
sító erejét mi sem mutatja jobban, mint az Ábel azon jelenete, amikor Surgyelánék 
Márkus elragadtatott példabeszéde hatására átadják magukat az igazságszolgál
tatásnak. Márkus beszédének meggyőző, megvilágosító erejében az univerzális 
világrend emberrel szembeni etikai igénye közvetlenül mutatkozik meg. Tamási 
regényeiben tehát a művészet és a példa strukturális helye ugyanaz: közvetlen 
kapcsolat kialakítása a hősön keresztül megmutatkozó egyetemes érvényű világ
rend és az emberi lét tapasztalati övezete között. S ha figyelembe vesszük azt is, 

27 BABITS Mihály, i. m. 502. 
28 TAMÁSI Áron, Ábel. Bp., 1980. 339. 
29 TAMÁSI Áron, Jégtörő Mátyás. Bp., 1971. 13., 169., 206. 
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hogy a példa az irodalmi műalkotás modelljének is tekinthető, amennyiben a 
példásság a szöveg másságát, metaforikusságát, nem elsődleges informatív ter
mészetét jelenti, s a műalkotásokban, illetve Tamási regényeiben meghatározó 
módon „valamilyen formában mindig jelenlévő, bizonyos szövegek irodalmisá
gát kifejezetten meghatározó kategória",30 akkor könnyű belátni, hogy e regények 
alapkérdés lényegileg azonos a korábban elemzettekével. 

A Tamási-regények szemantikai kontextusa és a valóság közti viszony a modell 
szerint szerveződik. A világépítő elemek erősen transzparens jellegűek, hisz 
mögöttük minden esetben felismerhető a gondolati terv. A transzparencia és a 
jelképi formálás mindig allegorikus egyértelműségű. Ezen a megfelelések sokasá
ga sem változtat, mert ez nem a motívum szemantikai polivalenciájából fakad, 
hanem abból, hogy ez egyszerre tagja különböző egyértelmű műbeli vagy külső 
oppozíciónak. A jelentésképzés tehát inkább additív, mintsem asszociatív termé
szetű. Kitűnő példa lehet erre a Jégtörő Mátyás fokhagyma motívuma. Itt a jó és a 
rossz tudás elkülönítését nem mélységében, hanem szélességében bővítik a 
későbbi motívumok, így rakódnak rá a fiatalság-öregség, a termékenység-termé
ketlenség jelentéspárok. Az Abelben is minden történet meghatározott és világo
san megfogalmazódó jelentésű. A teremtett világ és építőelemeinek allegorikus 
átláthatósága a már jelzett példázatossággal az elbeszélők illetve a szerző megha
tározott közösség utáni vágyára is utal, hiszen a jelentésteremtésnek ez a módja 
mindig a művészet közvetlen közönség utáni igényéről tanúskodik.31 Esetünkben 
részben egy meglévő, részben egy vágyott közösségről van szó. Tamási valós 
közösségétől számos elemi szimbólumot vesz át, de a szimbolikus naivitást 
mindig alárendeli a példázat igényelte, a kiválasztott, metafizikai tudatossággal 
rendelkező hős és a közössége aktuális viszonyából fakadó jelképiesítésnek. 
A látó hős nézőpontjából mutatja a történéseket, de mindezt egy hagyománytól 
vezérelt közösség nyelvén elbeszélve, s e nyelven keresztül kap értelmet a hős 
egyéni sorsa is. Ez néha különös nézőpontötvöződésekhez vezethet. Szűzmáriás 
királyfi című regényében egy kollektív tudat, a székely közösségé, egy individuális 
tudat, Bódié, és egy transzcendens tudat, a sors önkinyilvánítása épül eggyé,32 azt 
a hitet sugallva, hogy egyén, közösség és világrend összefonódása szinte termé
szetes adottság. Tamási közössége ugyanakkor elsősorban nem történeti-szociá
lis-társadalmi jelentésű, hanem emberi-kozmikus jelentőségű, az emberi és kozmikus 
bensőség egyedüli biztosítéka. Láng Gusztáv mutatott rá Tamásira is utalva, hogy 
a transzilvanizmus szülőföld-kultusza mögött az időtlenség és az állandóság 
vágya húzódik meg.33 Tamási is időn kívüli területre törekszik, amikor a megha
tározott közösséget előfeltételező mese és mítosz műfajához fordul. Mind a 
Szűzmáriás királyfiban mind az Ábelben közösségével együtt az időtlenségbe 
emelkedik a hős, a Szülőföldemben már csak a lélek, a vallomás időtlensége 
állítható szembe a nem feledhető pusztulással. 

Valamennyi Tamási-hős önnön legbensőbb lényegeként ismeri fel a közösségi 
és az égi értékeket. A figurák sohasem tudnak meg többet a világról, mint amit 
önmagukból is kibonthatnak, vagyis amit ösztönösen már úgyis ismertek. Nem 
véletlen, hogy Tamási regényeinek többsége én-regény, s a Szűzmáriás királyfi 

30 VÍGH Árpád, A mű mint a szöveg példássága. ItK 1979. 4. 416. 
31 RADNÓTI Sándor, i. m. 28. 
32 BERTHA Zoltán, Szempontok Tamási Áron világképéhez. In Uő., A szellem jelzőfényei. Bp., 1988. 56. 
33 LÁNG Gusztáv, Egy önmeghatározás tanulságai. Kortárs, 1989. 8. 92-93. 
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elbeszélője is csak grammatikailag harmadik személyű. Az első személyű elbeszé
lés, ahogy erre Stanzel is utal Theorie des Erzälens című munkájában, gyakran a 
reflexió hiányára utal.34 A figurák adottságként hordják magukba a közösségi és 
az isteni világrend üzenetét, így egyetlen dolguk az önkifejezés. Spontán, impro-
vitazív jellegük miatt maguk a regények is olyanok, mintha az alkotó lélek 
túláradásának (neoplatonizmus!) gyümölcsei lennének. A regényekben kibomló 
világ tehát a hős világának a kibomlását jelenti, mint a fejlődésregényekben, de 
itt nem a világ hatol be a figura világába, hanem eleve adott megfelelés van e 
tapasztalati világ lényege és az alakok között. A regények tehát a megismerés 
immanens voltát állítják, hisz nem a külső, idegen ismeret jut be a lélekbe, hanem 
önmaguk lényegeként ismerik fel ezeket. Ábel a benne meglévő igazságérzetből 
következtet arra, hogy léteznie kell az igazságnak is. A regények világában a 
csodás elemek a fentiek miatt nem a külső világ eseményei, hanem a lélek hirtelen 
feltárulkozásai. Az így feltáruló ismeretek ugyanakkor mégis transzencensnek is 
tűnnek, hisz megragadják a hőst, ellene nem tehet semmit, s életét az így 
megnyilvánuló világrend szolgálataként ismeri fel. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 
végérvényesnek mutatkozó valóságot nemcsak „vissza lehet, hanem vissza is kell 
adni"35 a művészetben vagy a példás életben. Ez a „kell" azonban nem külső 
parancsként jelenik meg az alakok számára, mert a világ általuk is érzett 
egységének a tételezésén alapul. A regények azt a platóni pillanatot idézik, 
amikor a „kell" világa még nem vált el a megvalósulástól. így a Tamási-művek 
többségéből hiányzik a történeti tudat: az átélő és a figyelő tudat kettőssége. A múlt 
és a jövő közti átmenet jelentésteremtő szerepe helyett, melyet A. Danto az 
elbeszélés létfeltételének tekint,36 a jelennek lesz kitüntetett jelentősége. A világ 
nem az időben, hanem a pillanatban konstituálódik. Ez a jelen ugyan a jövő felől 
van megkonstruálva, de nem a jövőtől terhes jelen szokásos értelmében, hanem 
úgy mintha a tudott jövő bekövetkezése elkerülhetetlen bizonyosság lenne. 
A hősök célképzete ideje ezért mindig a szent időtlenségben jut révbe. A cselek
ménystruktúra is a fentiek miatt lesz spirális: a regényzárlat az expozíció szellem
től áthatott párja. Bódi ugyanannak a világrendnek a különböző megélési, 
tudatosulási fokozatain halad át: az ösztönös gyermekitől az egzaltált misztiku
son át a megvalósultig. Az Ábel első lapjai otthoni derűjének a zárlatban egyete
messé tágított otthonosság a párja. Még a Szülőföldem is, amelyben pedig már 
betör a történeti idő tudata, így épül fel: a kezdeti kétely nélküli odatartozás 
érzésére a végső vallomás megfellebbezhetetlensége felel. 

A történeti tudat helyett platóni szerkezetű, ahistorikus metafizikai tudatosság alkotja 
a művek világképének tengelyét. A hősök a konstruáltnak érzett, s ezért változékony 
és másodlagos társadalmi formákkal szemben a lét egységét, a lélek primátusát 
állítják szembe. Ez egyben meg is szabja a Tamási-regények világának tágasságát, 
hisz hőseitől idegen a város, Amerika, mint ahogy Tamásitól is idegen a Czímeresek 
világa. A társadalmi-szociális kérdések sohasem lesznek a regények jelen
tésvilágának szervezőjévé, s a Szülőföldem is épp ezzel lóg ki a szociográfiák 
sorából. Tamási mindig egyetemes igényű létértelmezésre törekszik, s nem 

34 F. K. STANZEL, Theorie des Erzälens. Göttingen, 1979. 119. 
35 H. BLUMENBERG, i. m. 15. 
36 A. DANTO, Erzähing. Erkenntnis und die Philosophie der Geschichte. Erzählforschung. Hrsg. von E. 

Lammert. Stuttgart, 1962. 647-659. 
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társadalmi programot kíván adni, ahogy a művészettel és a példás élettel hőseinek 
is ez a szándéka. Miképpen „Élni és írni"37 című írásában túllép a megalázottság 
társadalmi jelentésén az életet a maga teljességében kifejező élmény és a csak 
töredékes visszaadásra képes reflexió viszonyáig, ugyanúgy kerülnek háttérbe a 
regények társadalmi motívumai. Bódi városellenessége sem elsősorban szociális 
indíttatású, hanem az emberi létezés mélyebb valóságát elfedő konstruáltság, a 
felejtésért felelős tanulás elutasítása. Ábelt ugyan a társadalmi kiszolgáltatottság 
indítja a Hargita világán túlra, de későbbi törekvéseit, válaszkeresését nem ez 
határozza meg. A Szülőföldemben is a szociális-társadalmi motivációknál mélyebb 
emberi valóságot fejez ki az otthonosság és a bensőségesség igénye. A kitágított 
valóságértelmezésre törekvés poétikai megfelelésének lehet tekinteni, hogy Tamá
si a meséből, a mítoszból és a nem racionális népi megismerési formákból (népi 
misztika, látomások, babonák stb.) igyekezett saját regénymodelljét kialakítani. 

Tamási regényei még a létfeledés előtti állapotot rögzítik, vagy ahogy Bertha 
Zoltán írja, az individualitás elvű realista regény előtti állapot termékei.38 A befo
gadói tudat azonban nem tekinthet el a regényfejlődés és a történelem későbbi 
szakaszának ismeretétől, így csak e későbbi szemléleti állapothoz viszonyítva 
tudja értelmezni Tamási műveit, vagyis nem szabadulhat attól az érzéstől, hogy 
a fejlődéssel veszítettünk: „Mindennapi életnek és a gondolkodásnak azt az 
intenzív poétikus minőségét, a múló perc olyan eleven érzetét, amelyeket a 
mozgatóerők puritánságának keresése és a haladásba vetett bizalom űzött ki a 
mesterkélt [...] életből."39 Ilyen értelemben a regények és a művészet a korrekció 
igényét jelentik, meg akarják világosítani az önmagát a tapasztalati okságnak, a társadalmi 
céloknak és kényszereknek illetve önmaga individuális vágyainak kiszolgáltató embert. 

Már utaltam a Tamási-regényeknek arra a vonására, hogy mögöttük könnyen 
felfejthető a gondolati terv. Ezt az átlátszóságot csak fokozza, hogy a művek már 
ismert logika, már ismert perspektíva szerint utalnak a valóságra, amennyiben 
közvetlenül idézik a folklór különböző műfajait. így a valóság megismerése 
helyett magának a megismerésnek a logikájára kerül a hangsúly. A befogadónak 
számot kell vetnie bizonyos archetipikus világlátási módokkal, a mítoszéval, a 
meséével, a legendáéval, a balladáéval stb., illetve azzal, ami ezekben közös, az 
esztétikai látásmóddal és az azt megalapozó „die Realität der momentan Evi-
denz"-nek nevezett valóságfogalommal. E valóságfogalom valamennyi műalko
tás, a művészet alapját képezi, a hitet abban, hogy a képek, a történetek, s 
egyáltalán a formálás által valami nem látható válik láthatóvá. Tehát az ember és 
a világ jelentéses voltának eredendő hitéről van szó. Míg azonban számos művész 
a művészet ilyen szerepében kételkedik, addig Tamási épp e látásmód esztétikai 
jellegét, s a regényvilág teremtett voltát, vagyis számunkra valóságát hangsúlyozza. 
A regények nem hagynak kétséget afelől, hogy nem a valósággal, hanem a 
valóságra perspektívát nyitó és ezzel a valóságot teremtő teremtett világgal van dolgunk. 
Ez egyben az esztétikai létövezet autonómiájában való hitet is jelenti, azt hogy a 
művészet a tapasztalati valóságot transzcendáló eszköz, a léttudat és a bensőség utáni 
elemi vágy őrzője. A világ antropomorf szemléletének fontossága és szükségessége 
kerül a Tamási-opusz fókuszába. 

Lakner Lajos 

37 TAMÁSI Áron, Élni és írni. In Uő., Jégtörő gondolatok, I. 221-224. 
38 BERTHA Zoltán, i. m. 78-81. 
39 HABERMAS idézi R. Hortont. Jürgen HABERMAS, A kommunikatív cselekvés elmélete. Bp., é. n. 33. 
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ADATTÁR 

ENYEDI SÁNDOR 

AZ ERDÉLYI MAGYAR NYELVMÍVELŐ TÁRSASÁG TÖRTÉNETÉBŐL 
(1798-1801) 

Jancsó Elemér forrásközlő kötetének. Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság 
iratainak1 megjelenése óta a tudós közvélemény a kolozsvári professzor hipotézi
seit elfogadva a társaság történetét három szakaszra osztja. Az első szakasz a 
társaság megalakulásától, 1793. december 3-tól 1796-ig tart; a második szakaszt 
Jancsó az 1796-1801 közötti években jelölte meg; míg a társaság működésének 
befejező szakaszát az 1801-1806 közötti évekre tette. A kötet bevezető tanulmánya 
a jelzett időhatárokat lazán követve elsősorban tematikus megközelítésben rajzol
ta meg a társaság történetét. A közzétett iratok, mindenekelőtt a társaság közölt 
jegyzőkönyvei viszont arra utalnak, hogy a tudós társaság 1794. június 3-tól 1795. 
november 8-ig szüneteltette üléseit; ebből az időszakból nincs jegyzőkönyv, 
ugyanakkor a közölt jegyzőkönyvek sorszámozása folyamatos, semmiféle hiány
ra nem utal. Ezt a rögtön észrevehető ellentmondást a kötet szerzője nem oldotta 
fel és nem is magyarázta meg, elfogadva korábbi szerzők (Jakab Elek, Perényi 
József és mások) tézisét, mely szerint a jelzett másfél év alatt; a jakobinus 
mozgalom felgöngyölítése idején szüneteltek volna az ülések. Az utóbbi forrás
kutatások kiderítették,2 hogy a valóságban ez nem így volt, az ülések csupán 
Aranka György 3 hónapos nyári-őszi magyarországi tanulmányútja idején, 
valamint az 1794. november 11-én megnyílt erdélyi országgyűlés ideje alatt (1795. 
április 2-ig, míg Kolozsvárt Aranka mint országgyűlési meghívott tevékenyke
dett) szüneteltek; így a társaság tevékenysége folyamatosnak tekintendő. Jancsó 
a jakobinus összeesküvés hatását többnyire általánosságban tárgyalja; a megfo
galmazásaiban „az 1795 utáni", vagy - elmosva a közbeeső hónapokban lezajlott 
fejlemények döntő hatását - többször „1796 utáni" időkről beszél. Az azonban ma 
is elfogadható, hogy 1796 valóban korszakhatár a társaság történetében. A társa
ság felkért tiszteletbeli elnöke a Kolozsváron székelő gubernátor, gróf Bánffy 
György, aki helyetteseként, mint marosvásárhelyi lakost, a marosszéki királybíró 
gróf Teleki Mihályt nevezi ki, és bízza meg a társaság felügyeletével. Teleki Mihály 
a harmadik üléstől fogva (1793. december 21.) vesz részt és elnököl; de már az 
1794. május 24-i üléstől (a kilencediktől) nincs jelen, s ezt a társaság titoknoka, 
Aranka György nem is nagyon bánja, hiszen köztudott volt, hogy Teleki - a 
dilettáns arisztokrata típusa, aki személy szerint sem volt közeli kapcsolatban 
Arankával. Teleki Mihály részvételének a hiánya nem zavarta a társaságot, és 
mindaddig nem is okozott gondot, míg a jakobinus összeesküvést rendőrségi 
terror nem követte. Ez azonban kétségessé tette az erdélyi rendek által elfogadott, 

1 Akadémiai Könyvkiadó, Bukarest, 1955. 
2 Előkerültek az ún. Jelentések, amelyek a megtartott ülésekről, ezek napirendi pontjairól tanúskod

nak. Történelmi Szemle. 1993. 1-2. sz. 
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de császári jóváhagyást sohasem nyert Erdélyi Nyelvmívelő Társaság további 
sorsát. Rövid néhány hónap alatt ugyanis kiderült, hogy a Társaság rég túllépte 
az önmaga által szükségmegoldásként választott elnevezés, a „próbatársaság" 
kereteit; célkitűzései következtében inkább tekinthető tudós társaságnak (iroda
lomra, történelemre, gazdaságra kiterjedő hatáskörrel), mint nyelvművelők szűk 
körének. A Martinovicsék kivégzése utáni helyzetben az is gyanús lehetett, hogy 
a társaság szinte kezdettől fogva túllépte Marosvásárhely és Erdély földrajzi 
kereteit, és a meghívott, jelentkezett tagok túlnyomó többsége Erdélyen kívüli 
területekről, Magyarországról, Bécsből, külföldi - főleg német protestáns egyete
meken tanuló - diákokból került ki, ami a társaság megnövekedett és kiterjedt 
levelezéséből, s a jegyzőkönyvekből is nyomon követhető. 

A helyzet kényszerének engedve - preventív előrelátással - Bánffy levelet 
intézett 1796. február 3-án3 Teleki Mihályhoz, amelyben nehezményezi a társaság 
túl sűrűn tartott üléseit, figyelmezteti Telekit, és kéri is, hogy a társaság elnököt 
helyettesítő funkcióját gyakorolja a gubernátor által kijelölt igazgató tanácsban, 
amely Teleki Lászlóból, Sala Mihály ítélő mesterből, Cserei József plébánosból, és 
Aranka György „assesor"-ból (Királyi Táblai ülnök) állott. Valójában ez a megol
dás hasonló volt ahhoz, amelyet a Kolozsváron felállított Kéziratkiadó Társaság 
esetében is alkalmaztak, hiszen ott kezdettől, 1791-től fogva egy szűkkörű 
igazgató tanács irányított. A gubernátor által javasolt igazgató tanács Marosvá
sárhelyen is felállott, bár gróf Teleki Mihály aktivizálása még váratott magára. 
Kiemelkedő esemény volt 1796-ban, hogy végre megjelenhetett A Magyar Nyelv
mívelő Társaság Munkáinak Első Darabja? ami kétségtelenül jelentős esemény akkor, 
amikor - mint a társaság 1796. október 13-i jegyzőkönyve írta; „...más nemzeti 
szép igyekezetek, minémü a pesti játékszín volt, meg nem állhattanak, ez a 
Társaság elég szerencsésnek itéli magát, hogy ha a világát nem ragyogtathatta is, 
ártatlanságát s azzal legalább életét fenntartotta..."5 A társaság segítségére van 
egy helybeli hat tagú „mindenik vallásból, a főrendi uraságokból" álló tanács. De 
a helyzet e jegyzőkönyv szerint még az, hogy „Gyűléseket előlülő nélkül tartat
ván, vezérli a rendes titoknok...", azaz: Aranka. 

Valójában a társaság megalakulása óta vita folyik a követendő célokról, a 
társaság szervezeti felépítéséről, a társaság működésének mechanizmusáról. 
A vita egyik központi kérdése, hogy csak nyelvmívelő társaságként működjenek 
- amint ezt a társaság elnevezése is sugallja - vagy pedig inkább tudós társaság
ként? A társaság létrejötte előtt közzétett s Aranka által írott röpiratok e második 
megoldásért szállnak síkra, a társaság előtt álló feladatok tömkelegét fogalmazzák 
meg, amelyek a társadalomtudományok széles skáláját ölelik fel. 

Kétségtelen, hogy a Martinovics-féle összeesküvés következtében előállott 
belpolitikai helyzet inkább a társaság működési körének a szűkítését sugalmazta, 
azok nézeteit erősítette, akik a társaság célkitűzésének a nyelvészetre való 
korlátozását vélték a követhető helyesebb útnak. 

Bánffy György alig küldte el Teleki Mihályhoz a már idézett levelét, a társaság 
felügyeletével megbízott tanács egyik befolyásos tagja, Cserei József plébános 
1796. február 16-án kelt, Bánffyhoz küldött levelében aggályoskodva kifejti, hogy 

3 O. L. P. 661. 38. cs. 31. 
4 Szeben, 1796. 
5 JANCSÓ Elemér, Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai. Bukarest, Akadémiai Könyvkiadó, 

1955. 212-213. 
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„a Nemes Társaság ollyan tárgy okra is botsátkozott, a mellyeknek kidolgozása 
aztot voltaképpen nem illetné..." A nyomtatás előtt Csereihez mint bírálóhoz 
eljuttatott - a társaság munkáinak első darabját képező - kötet kéziratos anyagról 
Cserei feddőleg jegyzi meg, hogy: „a Rendes czikkellyeknek II és III szakaszát, a 
melly nyelvünk pallérozását tsak oldalaslag s távúiról tárgyozza, inkább egy 
Tudós, vagy a magyar Literaturát elémozdittani kivánó, mintsem egy nyelvmive-
lö Társaság munkái közé kellesék hellyheztetni".6 Bánffy György 1796 tavaszán -
a készülődő kötet megjelenése előtt - nem támogatja azokat, akik a társaság 
feladatait a nyelvművelésre akarják korlátozni. O - mint már láttuk - inkább a 
gyakran tartott gyűlések ritkítását szorgalmazza; és a felügyelő bizottság (tanács) 
aktivizálásában látja a társaság átmentésének lehetőségeit. Az első munka megje
lentetését pedig mindenképpen szorgalmazza, és nem lát okot az Aranka által 
összeállított kötet tartalmának a megváltoztatására. 

A kötet átment a cenzúrán és megjelent, ez volt a társaság három éves 
működésének kézzel fogható, távolban is felmérhető eredménye, ami nem maradt 
visszhangtalan a társaság levelezői és távoli ismerősei körében. Azonban a 
művelődés lehetőségei nem lettek jobbak, I. Ferenc uralkodásának ezeket az éveit 
a szabadságjogok, a szabad gondolat korlátozása jellemezte, a titkos besúgói 
jelentések száma, a rendőri megfigyelés még tovább fokozódott. Otsovszky Pál -
az összekötő kapocs Marosvásárhely és Bécs között - , Teleki Sámuel fiainak 
nevelője, könyvtáros, aki marosvásárhelyi látogatásai során mindég részt vett a 
társaság ülésein - és maga is számos kérdésben (numizmatika, újságkiadás, 
könyvek kiadása stb.) érdekelt - jól érzékeli a birodalmi fővárosból kiinduló 
uralkodói igyekezetet. Nem véletlen, hogy 1797. szeptember 10-i Arankához írott 
levélében7 - most már nála is felmerült a társaság profilváltásának szükségessége: 
„Tsak ugyan jut még is eszembe eggy mód a melly a két Társaságot függésbe és 
eggységbe hozhatná, ha az a Magyar Nyelvművelő] Társaságnak tzéljával, 
természetével és állapotjával meg egyezhetönek találtatnék. Az pedig állana 
abból, hogy szoríthatná a M[agyar] Ny[elv] Mivelő Társaság a maga most ugy is 
igen szélesen ki terjedő határát valamennyire öszve, lene a maga munkálkodásá
nak eggy meg határozottabb, bizonyosabb és együgyübb tzélt;../' Egy valamivel 
később, 1797. december 22-én Bécsből keltezett Otsovszky levél8 pedig arról 
tudósítja Arankát, hogy Pesten átutazva az erdélyi dolgokról Schedius Lajossal is 
értekezett, aki lelkes támogatója a társaságnak, de „különösenn nékie sok oka 
vagyon a Maga lépéseit vigyázva tenni" - mert helyzetmegítélése szerint a 
magyarországi körülmények rosszabbak az erdélyiekénél: „Magyar Országonn az 
efféle társaságbeli dolgok sokkal kényesebb lábon állanak, mint Erdélyben..." 

A társaság levelezésének egy kisebb része német és latin nyelven folyt, 
olyanokkal, akik ezeket a nyelveket jobban értették, mint a magyart. A társaság 
célkitűzésének a szűkítése nyilván azt is jelentette volna, hogy megszűnnek a 
nem-magyarokkal folytatott levelezések, de ami ennél is fontosabb: a társaság 
elvesztette volna levelezőinek nagyobbik részét, akik elsősorban nem a nyelvé
szeti munkálatokban voltak érdekeltek. Aranka a társaság szűkítésének a gondo-

6 L. ÉDER Zoltán, Az Erdélyi Magyar Nyelv. Benkő József nyelvészeti munkássága és az Erdélyi 
>yar Nyelvművelő Társaság. Budapest, Akadémiai Könyvkiadó, 1978. 297-298. 
yMKSzle 1993. 1. sz. 97. 
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latával nyilván nem értett egyet, hiszen ha ez bekövetkezik, akkor azt is jelenti, 
hogy kudarcot szenvednek az általa írt röpiratokban kifejtett gondolatok, és 
kudarcot szenved a társaság törekvéseinek enciklopédikus jellege. Teleki Sámuel 
1798. március 12-én írt sorait9 úgy lehet értelmezni, mint aki inkább Arankával ért 
egyet ebben az ügyben: „Örömmel olvastam mind az Urnák hozzám eresztett 
kedves Leveléből, mint pedig a Mercuriusból, az Ur fáradhatatlan igyekezetinek 
gyümölcseit. Bárcsak már magok a tudós Irásokis világosságra jöhetnének, kivált 
az eddig homályban volt Régiségekre nézve..." Ez a támogatás már nem segít, 
Aranka komolyan fontolgatja a társaság vezetéséről való lemondását. Végül is 
1798. április 18-i levelében Bánffy Györggyel is közli visszavonulási szándékát.1" 
A döntő okot nem nehéz kitalálni: „Mind Excellentiád mint a Tekintetes Nemes 
Társaság jol emlékeznek, hogy már régenn készenn vágynak itt helybenn ollyan 
ki nevezett Bölts urak: kik hogy Excellentiád fö vezérlése alatt a kormánt kezekre 
vegyék, csak az Excellentiád parancsolattyát várják..." Három nappal később, 
1798. április 21-én Aranka megírta búcsúlevelét Az én testamentumom a Magyar 
Nyelvmivelő Társasághoz címmel,11 amelyben visszatekint a megtett útra, és el
mondja véleményét a társaság jövőjét illetően. A társaság vezetését nem vállalja 
tovább, bár a társaság munkáiban részt kíván venni. 

Az 1796-ban felújított, kinevezett, a társaság felügyelését ellátó bizottság tagjai 
felváltva vettek részt a folyó üléseken, de talán nem véletlen, hogy Teleki Mihály 
gróf, Marosszék királybírája, Bánffy helyettese mindaddig az ülésekre nem tért 
vissza, míg Aranka volt a főtitoknok. Az 1798. június 26-i ülésen Sala Mihály és 
Szentpáli Elek ítélő mesterek, a bizottság tagjai javasolják Teleki Mihály mielőbbi 
visszatérését, a következő indoklás mellett: „...valamilyen nagy és érzékeny 
hazafiúi örömmel tapasztalták volt annak előtte, hogy mélt[oságos] gr. sz[éki] 
Teleki Mihály ur a Társaságnak helybéli elülülőjévé választatván, ezen hivatalt 
nemcsak magára vállalni, hanem a Társaságnak és minden jó hazafiaknak nagy 
örömére, maga esméretes bölcsessége és nemzethez s hazájához való jóindulatja 
szerint hasznosan és igen dicséretesen folytatni is kezdette volt; éppen olyan 
sajnosán veszik észre mostanság, hogy egy darab időtől fogva nem lehet szeren
cséje a Társaságnak a tisztelt méltóságos urat maga gyűléseibe tisztelni; erre nézve 
igen helyesnek s a közjó előmozdítására hasznosnak látnák, ha a Társaságnak 
tetszenék két biztosokat kinevezni, és a méltóságos gróf urat azok által illendő 
tisztelettel s hathatósan kéretni, hogy maga idejövetelével és az ezutáni gyűlések
nek elölülése alatt leendő tarthatásával a Társaságot megörvendeztetni méltóztat
nék..."12 A rögtöni határozat szerint a zágoni Aranka Dánielből és Sikó István 
urakból álló deputáció indult Teleki Mihály lakására, aki ünnepélyesen a deputa-
tus urakkal vonult be a társaság ülésére, s ahol a neki felajánlott elnöki hivatalt 
ünnepélyesen elfogadta. így teljesült Bánffy György régóta szorgalmazott óha
ja is. 

Az első intézkedések közé tartozott, hogy egy bizottságot hoztak létre a 
társaság szükséges megreformálására, ugyanakkor kineveztek két titkárt, Halmá-

9 ItK 1935. 48. 
1,1 MKSzle 1989. 1. sz. 90-91. 
11 Aranka György erdélyi társaságai. Válogatta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta ENYEDI 

Sándor. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988. 181-187. 
12 JANCSÓ, i. m. 285-287. 
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gyi Istvánt és Székely Mihályt, hogy az eddig Aranka által bonyolított levelezést 
folytassák. 

A betegeskedő Aranka a továbbiakban csak másodlagos szerepet játszott; 
olykor közvetített a személyi változást nem tudó hozzáfordulók és a gubernátor 
között, vagy egy-egy kisebb munka véleményezését vállalta. A főúri vezetés alá 
kényszerített társaság ugyan nem mondott le enciklopédikus jellegéről (sőt, 
bizonyos témabővítésre is kísérletet tettek; a Magyar Geographicum Lexicon 
összeállítását szorgalmazták); mégis, összességében a bekövetkezett változások 
nem javították a társaság eredményességét, végeredményben nem szolgálták 
eredeti céljainak a megvalósítását. Az Aranka-korszakhoz képest a társaság 
ezekben az években az ismeretlenségbe süllyedt; a két titkár sem tudta vállalni és 
érdemben folytatni a levelezést. így a fonalak megszakadtak, az Erdélyen kívüli 
tagok tanácstalanokká váltak a társaság dolgait illetően, amely immár rend
szertelenül tartotta üléseit; a jegyzőkönyvek is nehezebben készültek el. A társa
ság már korábban elkészített második kötetének kéziratából nem lett könyv; a 
munkákról a bécsi magyar sajtóba küldött tudósítások elmaradtak. A társaság 
ezekben az években sem szűnt meg, de rapszodikusan végzett munkája követhe
tetlenné vált az érdeklődők számára. Nyilván felmérték ezt azok a személyek is, 
akik Aranka feladatkörét megosztva akarták gyakorolni: az 1801 júliusában 
Bánffyhoz küldött Halmágyi vice-titoknok által írott levél arról tudósítja a 
gubernátort, hogy „jónak tanáltuk nevezett Aranka György Atyánkfiát Tanátsosi 
Rangjával a Fő Titoknoki hivatalban is meg marasztalni..."13 A társaság véglege
sen 1806-ban szünteti be tevékenységét. Ami addig hátra van, az a társaságnak 
egy másik, eddig részleteiben még megíratlan fejezete. 

Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaságnak a magyar kultúrtörténetben való 
jelentősége, továbbá alapításának 200 éves évfordulója is indokolja, hogy a 
Társaságra vonatkozó, eleddig közzé nem tett dokumentumokat megjelentessük. 

1. 
Teleki Domokos 1798-as levelének tartalmi foglalatja14 

A Társaság szervezete kérdésében véleménye az, hogy amit egyszer kinyilat
koztattak, a mellett következetesen maradjanak meg s várják be annak a kormány
zó által való megerősítését. Egyéb rendezés csak a megerősítés után következhe-
tik. A későbbi rendtartásoknak csak úgy lehet ereje, ha a teendőkre nézve az 
összesség, vagy pedig annak reprezentatív része [ma választmánynak monda
nók], megegyezik. Minthogy pedig a Társaságnak tudományos célja van, azt 
kötelezővé tenni nem lehet, mindenki csak annyira ajánlja és kötelezi magát, 

13 Lásd a Függelékben (14. sz. levél). 
14 Az eredeti levél lelőhelye ismeretlen; a tartalmi összefoglaló nem korabeli, és ismeretlentől 

származik. Készítője megjegyezte, hogy a levél „hely és idő nélküli", de a szövegből megállapítható, 
hogy 1798-as. A tartalmi összefoglalás szövege Jancsó Elemér hagyatékában volt. 
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amennyire becsülete és hazafiúi érzése indítja. A Társaság erővel senkit maga 
számára nem kényszeríthet. Mihelyt a rendtartás meglesz, azonnal megszűnnek 
A.[ranka] skrupulusai is, amik őt, úgy látszik, kelleténél nagyobb mértékben 
gyötrik. Legésszerűbbnek tartja nem feszegetni tovább a szervezet kérdését, 
hanem a tudomány érdekében kezdeni valamit. Schédius professzornak írt, hogy 
A-[ranka]val lépjen levelezésbe s a Társaság számára, pénzen kívül, gyűjtsön 
mindent, amit lehet. Azonkívül a pesti tudós urakkal is tartsa fönn az összeköt
tetést a Társaság nevében. Ha a kormányzó megerősítése késnék is, azért csak 
meglesznek, amíg ők ketten élnek és valamit tehetnek. 

A szerdai összejövetelen jó volna, ha minél számosabban megjelennének. Itt két 
dolgot tárgyaljanak meg: 1. A második kötet összeállítását, 2. a kormányzót erről 
értesítsék, neki a jegyzőkönyvet küldjék meg s kérjék meg, hogy a szervezet 
érdekében tett minapi kérésüket teljesítse. 

Ekkor majd közzé tehetik a Társaság alapszabályait, a tagok osztályozását, 
írhatnak és utasításokat adhatnak a magyarországi levelezőnek, új tagokat s új 
segélyeket gyűjthetnek. Adják elő, hogy a második kötet már szinte egészen 
készen van, de a kinyomtatásra nincs költség. Határozzák meg továbbá, hogy a 
főtitkár segítségére legyen egy actuarius, olyan ügyvezető féle s annak a Társaság 
kasszájából minden begyűjtött 100 rénes forint után 10;et adjanak munkájáért. Ő a 
maga részéről a következő ívre 50 forintot ajánl meg. írják meg a kormányzónak, 
hogy már csak az ügyvezető honorálása céljából is mekkora szükségük van a 
pénzre, gyűjteni pedig nem foghatnak addig, amíg a megjavított szervezet 
jóváhagyva nincsen. 

2. 
Bánffy György gubernátor levele Aranka Györgyhöz 

Méltóságos Assesor Ur! 
Azon betses Leveleire a' M[é]l[tosá]gos Urnák, melyeket már jó darab idötöl 

fogva a' Nyelv mivelő Társaságra nézve hozzám utasittani nem terheltetett, el 
mellőzvén azon Tárgyakat, melyek vagy az idő haladás miat, vagy pedig a' 
dolgoknak természetes folyamattyára nézve meg változtak, rövideden ezeket 
kívántam a' Méltóságos Urnák válaszolni, és pedig 

iször Professor Demien Ur a'mely munkáknak le Íratását magára vállalta volt, 
azokat már le irattá azon eredeti Dialectusokban, a melyekben találtattak, s elis 
küldötte őket; de azon munkák az historicusok ki nyomtattásához tartozván, ha 
a Nyelv Mivelö Társaság valami-más különös munkáknak le Íratását bizta volna 
az emiitett Professor Úrra, azok irántis ugy vélekedem, hogy természet szerént és 
annális inkáb az eredeti Dialectussokat szükséges volna meg tartani, mivel hogy 
azok a nyelvnek meg ismeréséhez tartoznak; mint hogy pedig nékem az e féle 
írásokról még eddig elé semmi nemű tudossittásom nem érkezett, azok iránt 
bővebb Jelentést várok, hogy az után a dolognak mivoltához képest ezen Tárgyra 
nézve is szükséges rendeléseket tehessek. 

2szor A'mi a Nádorp adományának a Nyelv mivelö Társaság Nyomtatásainak 
költségére való fordittását, vagy azon Summából adandó segedelmet; ugy szintén 
a Doctor Gyarmatinak is a' Magyar Grammatica készittéséért való Jutalmaztatását 
illeti, ez iránt már az Ország Rendjei más Rendeléséket tévén, az emiitett fundus 
pedig külömb külömbféle Rendelések által ugy el fogyván, hogy abból a' kivánt 
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Segedelemhez reménség sem lehet, szükséges lészen más fundusokrol gondos
kodni; melyekből a' Társaság nyomtatásbéli költségei pótoltathassanak. 

3szor A' Ferdinánd Császár Commissáriussinak Relatioja megtalálásáról való 
Tudosittását köszönöm a' M[éltosá]gos Urnák, hanem hogy meg láthassom, ha 
valyon nyomtatásra való lészené avagy nem, azon kérem a M[éltosá]gos Urat, 
hogy aztot, valamint szintén a Társaság Munkája II.dik Darabjátis, a melynek tudni 
illik a múlt Szent Iván Havának 26 Napján hozzám utasitott Levele mellett 
tsupán csak a Czikkelyeit küldötte, nékem bé küldeni ne terheltessék. Azon 
Tárgyakra nézve pedig 

4szcr Melyeket a' M[éltosá]gos Ur Titoknoki Hivatalyátol való el butsuzása, a 
munkálódó Társaság fel állittása, a a Nyelv-mivelö Társaságnak ujj Elöl-Ülöjének 
vállasztása, munkájának folytatása, és több más ezekkel öszve köttetett dolgoknak 
jobb móddal való el igazittása iránt nékem jelenteni nem terheltetett, a mennyiben 
tudni illik a későbbek az előbbenieket a külömböző idejű környülállások szerént 
meg nem változtattak, a' M[éltosá]gos Urnák egyebet nem irhatok, hanem hogy 
a' M[éltosá]gos Urnák, hiven, előmenetelesen, és ritka buzgósággal folytatott, és 
már tulajdon kedve, és kévánsága szerént le tett Titoknoki Hivatalyában szerzett 
érdemeit ez által, Hazánk nevében meg esmérvén, azt a' M[éltoságos] Urnák meg 
köszönnyem, és mivel a' Nyelv-mivelö-Társaság a' M[éltosá]gos Urnák Jelentése 
szerént Gróf Teleki Mihály Urat Elől ülőjének már választotta, részemről is ezen 
választást helyben hagyván mai napon az emiitett Gróf Urat az iránt találtam 
meg, hogy ezen Társaság által magának Titoknokot vagy Actuariust választván, 
's ez iránt engemet tudositván a' Társasághoz tartozandokat, a' M[éltosé]gos Urtol 
a' Társaság számára vétesse által, a Köz Jónak elő-mozdittására tzélozo munkál
kodását a Társaságnak Folytattassa, azon Pontok iránt melyek ezen Társaságnak 
elő-menetelét akár mely tekintetbenis tárgyazhatnák és a melyek a M[éltosá]gos 
Ur által akár Professor Schedius Ur iránt, akár a' külsőkkel való Leveledzésnek 
módgya vagy talán szükségtelensége, akár pedig a szükséges fundusoknak ki 
szerzése és mennyisége iránt is nékem külömböző időkben fel adattattak, a 
M[éltosá]gos Úrral értekeződvén, mindenekről végzés hozattassék, és a Társaság
nak Jegyző Könyve a végzésekkel együtt nékem a ki nevezendő Titoknok által bé 
küldettessék. 

Egyéb aránt az öszve állitandó barátságos munkállodó Társaságnak mind azon 
előmeneteleket kivánván, melyeket maga óhajt a Magyar Nyelv virágzására, meg 
külömböztetett indulattal vagyok 

A' Méltóságos Urnák 
alázatos Szolgája 

G. Bánffy György 
Kolosvár 10dik November 798. 

M[éltosá]gos Aranka György Urnák, a' Kir[ályi] Tábla Assesorának 

3. 
Bánffy György gubernátor levele Teleki Mihályhoz 

M[é]l[tosá]gos G[roff] Teleki Mihálynak a Kir[ályi] Tábla Birájának, és a' 
Magyar Nyelv Mivelö Társaság Elöl-Ülöjének 

A' M[é]l[toságos] Groff Urnák a' Magyar Nyelv mivelö Társaság dolgait 
tárgyazo, a' közelebb el tölt 1798dik esztendő utolsó napján hozzám utasittani nem 
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sajnállott Levelét vévén; abból meg értettem M[é]l[tosá]gos Aranka György Urnák 
a' Titoknoki Hivataláról lett le mondása után, más Titoknok választásának 
halasztása okát, melyet magam részemről is helyesnek esmérvén, tökéletes helybe 
hagyásomat a' M[é]l[toságos] Groff Urnák ezennel tudtára adni kévántam. 

A mi a' Magyar Nyelvet mivelö Társaságot illető dolgokban ki rendelt Com-
missionak abbéli kévánságát (szándékát) illeti: hogy a' most közelebbről meg 
halálozott Ö e(xcellentziája) Erdély Országi Püspök Ur ö Excellentiájátol az 
Országnak testált Könyv-Tára, vagy annak bizonyos részei (a Társaság számára 
M[aros] Vásárhelyre vitettnék), ugy nem külömben a' Könyv Nyomtató Műhellyé 
a' Társaság számára meg szereztettnék és M[aros] Vásárhelyre vitetteknék; 
sajnálom az érdemes Társaság kévánságának részemről nem lehető Tellyesittését, 
mert ugyan is a' Könyv-Tárt boldogult Püspök Ur ö Ex[cellentiá]ja azon fel tétel 
alatt testálta az Országnak, hogy az K[ároly] Fejérváron tartassák, mely végre 
a'helyettis, az hová az tétessék, meg nevezte; a' Könyv Nyomtató Műhelyt pedig 
volt Komornyikjának testálta. 

Már pedig a' Testatornak utolsó meg határozását meg változtattnom nem lehet, 
de ha az Hatalmamban lenne is, valyon az által nem mutatnék é rósz utat a' 
Testatornak akarattyok meg változtatására? melyeknek szentül való meg tartáso
kat, mind az Egyházi, mind a' Világi Törvények parantsolják. 

Nem oly nehéz lészen a' Könyv Nyomtató Műhelynek meg szerzése, mivel 
hogy ámbátor az Licitatione mediante nem fog el adattni, reménlem mind
azonáltal a' mostani Birtokossának a' Társaság kévánságára leendő reá hajlását; 
de ha ne talántán el-idegenitteniis nem akarná a Társaság Czéljára elegendőnek 
vélném, ha az M[áros]Vásárhelyt űzné a' Könyv-Nyomtatást, melyre az itteni több 
Nyomtató Műhelyeknek léte könnyen reá birhatnák. 

Ha tehát a' Társaság (eztet vagy egy képpen) ennek vagy egy, vagy más képpen 
hasznát akarja venni, ereszkedgyék a' meg nevezett Birtokossal alkuba, melynek 
leg jobb móddal lehető végre hajtására magam is közben vetésemet ajánlom. 

Kolosvár 14dik Jan[uar] 799. 
(Kívül:) A Magyar Nyelv Mivelö Társaság Elöl-Ülöjének M[é]l[tosá]gos G[roff] 

Teleki Mihály- Urnák dimissum die 16.a Jan[uarius] 799. 

4. 
Aranka György levele Bánffy György gubernátorhoz 

Nagy Méltóságú Groff Királyi Fö Kormányozó Ur, 
Kegyelmes Uram! 

Excellentiád kegyes Parancsolattya, 's magam ajánlása következése rendibe, ide 
zárom alázatoson Exc[ellentiád]nak a' Nemes Nyelv Mivelö Társaság valóságos 
Munkás Tagjainak Laistromát: mellyböl annak mostani állapottyát Ex[cellenti]ád 
méltóztatik megesmérni. Könyörögvén alázatoson Ex[cellentiád]nak, méltóztas
sék kegyesen megengedni: hogy a'mint vagyok; legyek ezutánnis igen alázatos 
méjj Tisztelettel 

Exc ellentiádnak 
igen alázatos legkissebb Szolgája 

Aranka György 
M[aros]Vásárhely 8. May 1799. 
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5. 
Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság bizottságának a levele 

Teleki Mihályhoz 

Méltóságos Groff Helybéli Elöll-Ülö Ur! 
Nemes Magyar Nyelv-Mivelő Társaság! 
Egy a végre tartatott különös Ülésben, méltóztatván minket M[éltosá]gos Groff 

Ur, és a N[eme]s Magyar Nyelv mivelö Társaság, ezen Társaság, Organízatioja 
Planumának ki dolgozására ki nevezni; mi ezen Czélnak, és kötelességünk[ne]k 
eleget tenni kívántunk, és annak jeléül a reánk bízott Tárgyra nézve el készített 
vélekedésünket alázatosan ide zárjuk. Minthogy pedig az Organizatio Planumá
nak meg állítása, még időt kivan, és annak hellybe hagyása, és meg erősítése függ 
az Fö Elöll-Ülö Ur ö Ex[cellenti]ájátol, hogy a Társaság foglalatosságáért illető 
dolgok follytatásában semmi akadálly ne légyen, addig is, míg az meg állítandó 
Planum szerént az Társaság jobb rendel feli alhatna, a Társaság Gyűléseit a 
móddal, mind eddig tartani szükségesnek ítélnők. Mél[to]s[ságodna]k jelentése 
mellett Atyafiságos tisztelettel maradtunk 
Méltóságos Groff Urnák, és 
A Nemes Magyar Nyelv Mivelö Társaság[na]k 

alázatos Szolgái attyafiai 
A' N[eme]s Magyar Nyelv Mivelö Társa

ság Organízatioja Planumá[na]k ki dolgozására, 
ki rendelt Co[mmi]ssio 

M[aros]Vásárhely 29dik Maji 1799. 

6. 
Mátyási József levele Aranka Györgyhöz 

Méltóságos Királyi Tanátsos Ur, 
Kegyes Pártfogó Uram! 
Hozzám 4a Febr. bocsátani méltóztatott Levelit 19a ejusdem vettem különös 

tisztelettel. A Méltóságos Ur irántam érdemem felett való hajlandóságának, abban 
szemlélt ki fejezései, elevenítő gyönörüséggel illettek. 

A válaszolást tsak addig tartottam halászthatonak, mig a Méltóságos Ur 
kérdéseire adandó feleletekhez elégséges tudományt szerezhetnék; melly már 
végbe menvén, alázatos tudósításom eképpen következik: 

Noha a Fö Méltóságos Grófi Teleki Házhoz, ö Excellentiája halálától fogva, 
relatioba lenni szerentsém nintsen: mindazáltal ugy tudom, hogy a Magyar 
Bibliotheca Szirákrol ide Pestre be nem hozathatott. 

Mind a Prof. Schedius Ur recensioja félbe Szakadásának, mind a Kis János 
könyve késedelmének okául a praenumeránsok ritka voltát adják közönségesen, 
rövideden, kárt vallani nem akarnak, hasznát pedig nem reményihetek. Én 
magam is mindennek, a ki ditsérettel meg elégedni nem kivan javasolhatom, hogy 
a kész vagyonkáját kotzkára tegye. 

Professor Vali András Lexiconja egészen ki jött 3. darabban, mellynek ára egy 
hozzá tartozó Mappával 8 f[orint] 30 krfajcár] a nélkül pedig 7 f[orint] 45 kr[ajcár] 

Kováchich Urnái Személlyessen meg fordulván tudakozódás végett, pro me
moria maga tett egy kis jegyzést, mellyet is eredeti voltának tekintetéből ide 

687 



rekesztve küldök. A Méltóságos Ur érdemes nevét egyik könyvében meg mutatta. 
Láttatta velem a fiát is, hogy tanuja lehessek a gyermek jelességének. 

Az újonnan ki jött Munkákra eddig ugyan nem igen vigyáztam: de éppen 
tegnap haliám másoknak arról való panaszkodásokat, hogy a Könyvek felette 
meg szűntek világ előtt magokat mutogatni. Esztendőtől fogva tsak kettőt 
mondottak valamire valót, hogy ki adattak volna. Egyet tudok én is, Minerva 
tzimer és név alatt. Ez már három kötet: az elsőben vágynak Ányos Pál versei, 
mellyeket a Méltóságos Generalis Ur tsak nem imád; a Másodikban Takátsnak 
erköltsi regulái; a harmadikban pedig Virág Benedek versei. Ugy tudom, hogy az 
árrok mind összve 3 f[orint] 4 kr[ajcár]. 

A mi a Palatinusné fogadásának pompáját illeti: azokat bőven meg irta utóbbi 
Levelében a Mjeltoságos] Gener[ális] Ur. Én ahoz a meg Íráshoz többet annál nem 
adhatok, hogy alkalmatosságom adódván, egy azon alkalmatosságra készült 
csekélly munkátskámmal fogok a Méltóságos Úrnak kedveskedni. Ezek azok a 
Szerentsétlen Gondolatok, a mellyek nem annyira azon hibájok miatt, hogy 
magyarul s Magyar által készithettek, azért, hogy Magyar Nagy Ur által kellett 
volna bényujtaniok, ö Felségekhez nem juthattak. Annak idejében vagy 12 
examplarral fogok szolgálni a Méltóságos Úrnak a végre, hogy másokat belölök 
részeltetni méltóztasson; magamat tapasztalt kegyes indulataiba továbbra is 
ajánlva maradván 

alázatos tisztelő szolgája 
Mátyási Josef s.k. 

Pesth, d. 25. Febr. 1800. 

(Címzés:) Pestről. Méltóságos Aranka György urnák, a Romai Császári és 
Apostoli Királyi Felség Tanátsosának, az Erdélly Országi Méltóságos Királyi Tábla 
egyik nagy érdemű Birájának, nékem kegyes Pártfogó Uramnak tisztelettel 
adassék - per Temesvár - Hermannstadt. - Maros-Vásárhely-

(Aranka jegyzete:) Mátyási. Válaszoltam 12. Martz. 1800. NB. Kovachich Ur 
Jegyzése. 

7. 
Aranka György Bánffy György gubernátorhoz 

Fő Méltóságú Groff Gubernátor Urunk, 
Kegyelmes Uram! 
Eperjes mellett Fintán lakó Groff Desöffy Josef Ur jelentvén nékem ez előtt, 

hogy Lengyel Herczeg Csáturninszky Ádám igen szeretvén a Magyar Nyelvet, s 
azt megakarván jobban tanulni, irnám meg mellyik volna a' jobb Magyar 
Grammatika: én az Grófnak Grammatikákat neveztem ugyan, de javaslatom hogy 
a dolog jobb és könnyebb voltáért venne a Herczeg egy jo Erdélyi Ihat maga mellé. 
Tetszvén a Herczegnek javaslásom: a melly Ifiat az Herczeg Gr[off] Desöffy 
kérésére szerzetten, minekelőtte útnak eresztettem volna: illőnek és köteles
ségemnek tartottam Ex[cellentiad]nak mind az egészsz dolgot magát Eleibe és 
felsőbb ítélete alá terjeszteni; mind pedig ha Ex[cellentiád]nak ellenére nem leszen 
hogy az Ifiu ki mennyen; ötét személlyesen Ex[cellentiad]dal megesmértetni; és 
számára vagy a Felséges K[irályi] Guberniumtol szükséges Passust, vagy legalább 
Bizonság levelet nyerni. Ez az Ifiu, ezen Levelemet megadó Körodi László Dési 
fiu, nemes; itt N[a]gyságos Juri ítélő Mester mellett, N[eme]s Magyarországon 
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pedig Patvanánn [?] lakott, jo erköltsü és magaviseletű, jo tanulásu Ifiu: kit 
Exc[ellentia]d Kegyességébe igen alázatoson bátorkodom ajánlani. Lévén igen 
alázatos 

Tisztelettel Excellentiadnak 
igen alázatos Szolgája 

Aranka György 
M[aros]Vásárhely Mart 25dik 1800. (3226) 

8. 
Aranka György levele Bánffy György gubernátorhoz 

Fö Méltóságú Groff Gubernátor Urunk, 
Kegyelmes Uram! 
Méltóságos Consfiliárius] Heydendorff Ur által hozzám küldött kéz Írásba lévő, 

még világot nem látott Munkáit Schesaeus, ezenn Levelem mellett bé nyújtom 
alázatosan Excellentiádnak, mint a' Nemes Kéz írások Társasága Méltóságos 
Elölülőjének; a' nevezett Ur maga Levelével együtt. Ugy egyeztünk volt meg 
Levelünk által, hogy addig tartoztassam; mig az ellene inditott publica Actio 
alkalmatosságával ide jővén együtt találkozhatunk, 's más Kéz Irásokrolis végez
hetünk: de az Egek Felséges Urunk Kegyelmessége által azt az jo Urat attól a' 
méltatlan keresettől megszabaditván a'mint irja, és szüksége nem lévén ide 
fáradni; a' lévén az ö tetszése tovább magamnál nem tartoztatom, hanem 
eresztem alázatoson Excellentiád Kegyelmes Szine eleibe; magamat igen alázato-
sonn ajánlván Excellentiád Kegyességeibe, és alázatos Tisztelettel lévén 
Excellentiádnak 

igen alázatos Szolgája 
Aranka György s.k. 

M[aros] Vásárhely Mart 25dikén 1800. 

9. 
Bánffy György gubernátor levele Aranka Györgyhöz 

Georgii Aranka Tabulae Kegiae Actuali Assesori 
A múlt Martiusnak 25*" Napján hozzám utasitott Leveléből a Méltóságos 

Urnák örömmel értettem, hogy Schesaeus még világot nem látót Munkáinak meg 
szerzésében és hozzám utasittásában maga Készségét meg bizonyittani nem 
terheltetett, s valamint hogy a Méltóságos Urnák e részben is meg mutatott 
hajlandóságáért a Társaság nevében [Különös] nagy háládatossággal tartozom, 
Heydendorf Mihály Urnák pedig azon Munkáknak kiadását mái napon költ 
Levelem által különösönis meg köszöntőm, szintén ugy örvendeni fogok ha az 
Méltóságos Ur Szolgálattyára való képességemet meg bizonyíthatom. 

(aláírás) 
Gr. Bánffy s.k. 

Claud[iopoli] 24. Apr. 800. 
+fogalmazvány 
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10. 
Bánffy György gubernátor levele15 Heydendorf Mihályhoz 

Michaeli Heydendorf Consiliario Regio 
A Tudományok bövittéséhez és az Hazát illető régi történetek világosittásához 

vonszo indulattyának kölőnős jeleiül vettem, hogy a Méltóságos Ur a közelebb 
múlt December 15dik Napján költ és tsak most vehetett Levele mellet a Nemes 
Társaság törekedéseit elő-segélleni és aztot a Schesaeus Munkáinak nyóltz utolsó, 
még világot nem látót darabjaival meg ajándékozni nem terheltetett; valamint 
pedig hogy a Méltóságos Urnák ezen Jóságáért a Társaság nevében különös 
köszönettel tartozom, és valósággal aztot köszönömis szintén ugy örömemnek 
fogom tartani, ha a Társaságnakis alkalmatossága lehet a Méltóságos viseltető 
indulattyát voltaképpen is meg bizonyittani. 

aláirás 
Gr. Bánffy 

Clau[diopoli] 24. Ápr. 800. 

11. 
Aranka György levele Teleki Lászlóhoz 

M[aros]Vásárhely 25 Nov. 1800. 
Méltóságos Ur, 
Kedves Barátom! 
Hatodik Nov. irt becses levelit a Méltóságos Urnák örömmel vettem; de igen 

roszsz állapotba. Mert Ma három hete hogy igen roszszul vagyok. Tegnap 
délutántol fogva maradtki a' veszedelmes paroxismusom; és ma vagyok, annyira 
hogy a' fejemnek egykis hasznát vehessem. Első gondom az: hogy kedves levelére 
valaszollyak. Az első Levelére én a Méltóságos Urnák bizonyoson irtam és 
küldettem voltválaszt, és egyszersmind Gróf Teleki László Urnakis irtam volt. 
Azis válasz volt, és együtt küldvén faluról bé postára: csudánám ha mindenik 
Levél elnemveszett a'miatt a' mellette küldött 12 iv miatt. Kedves Méltóságos Ur, 
a'mint irtam volt, én az irást egyszempillanatig se tartoztatom. Hogy tartoztat
nám? mikor lmo másé. 2d" A' Méltóságos Ur jo igyekezetét nemhogy hátráltatni 
kivarrnám, söt ki telhetökbenbenn tellyes erőmmel segilleni és ajánlani igyeke
zem: De 3'° Nemis tartoztathatom: mert igaz hogy Gróf Teleki László Ur nékem 
adta volt által, de azutánn benn járván Gr. Teleki Mihály Úrra bizta, mint a' 
Társaság helybeli Praesessére; és 4'° ezenn az okonn én már a' K[éz] írásokat általis 
adtam Gróf Teleki Mihály Ur kézibe, 's ottvagynak; és kértem a' Grófot, hogy ha 
jónak itéli, küldje által Kolozsvárra Mauks Urnák. Nagyon sajnálom hogy abban 
a' kimondhatatlan Nemes és hasznos Igyekezetbenn, a' N[éhai] Kornides hazát 
illető írásainak ki adásában a' Méltóságos Ur késleltetik. Én részemről éppen nem 
vagyok oka: legelsöbben mihelyt parancsolt a' Méltóságos Ur, Gróf Teleki László 
Urnák minden parancsolattya nélkül által küldöttem Kereskedő Csikinek, a' ki 
felvételit Ígérte volt: és az nap mikor elindult, viszsza küldötte. Azután Gróf Teleki 
László Ur itt járván, nekem egyszotse parancsolt, hanem Gróf Teleki Mihály Úrral 
találkozván, a' Grófra bizta mint Társaság Praesessére. Attól fogva én nekem 
nemlehetett semmi hatalmom rajtok. 

15 levélfogalmazvány 

690 



Mostutollyán vévén a' Grófnak - Gróf Teleki László Urnák levelét; válaszoltam, 
hogy nekem nincsenek hatalmamba, és hogy én ne láttassam tartoztatni kivánni, 
magamnál setartom, hanem által küldöm a' Praesesnek, hogy én ne okoztassam. 
Altalis küldöttem. - Én nekem nem kell a' másé, az Urat és Nemes Igyekezeteit 
szeretem, Gróf Teleki László Urat igen nagyon tisztelem: hogy ne kivánnám 
egyik[ne]k jo igyekezetét, másik[na]k kész segittségét, Litteraturánk Szerencséjét elé 
mozdítani? és annál inkább hogy kivánnám megakadályoztatni, késleltetni. Nem 
vagyok vad ember. Tartson engem jo Baráttyának és ollyannak a'ki nemes nagy 
Igyekezeteit csudállyais, becsülni is tudja. Ezzel az igaz érzékenységgel vagyok 

a' méltóságos Urnák ,, 0 , , . „ , „ 
° alázatos Szolgája, Barattya 

Aranka György 
Vienna Ilustrissimo Dno S.R.I.Comiti 

Ladislao Teleki de Szék, s C.R.et 
ac Majestatis Cameraria 
Pl. Titc. D"° mihi peculiariter colendissimo 

Pesthini 
12. 

Bánffy György levele Székely Mihályhoz 

Supernumericus Assesor Székely Mihály Urnák 
Méltóságos Ur! 
A' Nemes Magyar Nyelv-mivelö Társaság nevében a' múlt Júliusnak első Napján 

hozzám utasított levelére a' Méltóságos Urnák, mellyben az iránt tanáltattam meg, 
hogy egy Magyar Geographicum Lexiconnak el készítésére a' Nemes Vármegyéknek, 
Székeknek, és Vidékeknek azonn munkájokat, mellyeket közelebbről bizonyos Válya 
[!] nevezetű Magyar Országi Tanító számára készítettek volt, valamint szintén azokat 
is, mellyek Felséges Második Joseff Császár uralkodásának idejében az akkori Királyi 
Comisariusok által vitettek volt véghez, a' Nemes Társasággal közölném, bizal-
mos[an] kívántam válaszolni, hogy a' kérdésben forgó Munka közzelebbről nem 
Professor Válya, hanem bizonyos Crusius nevezetű Bétsi Posta Tiszt számára 
készítetett, a'melly nagyobb- részént a' Felséges Udvari Cancellária Utján az említett 
Tisztnek kezében szolgáltattatván, azon leszek, hogy áztat kezemre keríthessem, és 
a' Nemes Társaságnak az iránt jelentett ditséretes czélját annak közlése által könye-
bithessem. A'mi illeti az előbbeni Uralkodásbeli hasonló színű munkájokat, az akkori 
volt Királyi Commisariusoknak, ugy tudom hogy azok tsak bizonyos Főldrajzolatok-
nak igazítására voltak intézve, mellyel némellyek által el készitettvén, némellyeknél 
pedig az Uralkodás Változása által félbe szakadván, azok nem tsak egész zűrzavar
ban vágynak, hanem a' Felséges Udvarnak különös engedelme nélkül ki sem 
adatathatnak; mindazonáltal ugy reménlem hogy ezen akadályok miatt a' Nemes 
Társaság ditséretes Czélja Hátra-maradást nem szenvedhet, mivel hogy ennek el 
hárításával ki tetszvén, hogy az meg nyerendő írások között valami az az alatt 
készítendő munkában haszon vehető találtatnék, avval mindenkor hasznoson élni 
lehetne. A'ki egyébaránt, szokott tekintettel maradok 
A' Méltóságos Úrnak 

engedelmes Szolgája 
G. Bánffy György s.k. 

Béts Januarius 10dik Napján 1801. 
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Külső címzés: (Vienna) 
Spectabili, ac Magnifico Domino Michaeli Székely de Kilyén 
Super Numerario Tabulae Regiae Judiciariae Assessoris 
Ex Off[ici]o Bánffi 
M[aros] Vásárhely 

13. 
Az Erdélyi Magyar Nyelvmivelő Társaság levele Bánffy Györgyhöz 

Méltóságos Groff Gubernátor Ur ő Ex[cellentia]jának 
M[aros]Vásárhely 3 Julii 1801 
Excellentiádnak ez folyó esztendő Januariusnak 10. Napján kőt Levelét, mely

ben alázatos kérésünkre, Bétsi Posta Tiszt Crusius számára a Vármegyék Székek 
és Vidékek Helységei le Írásáról készűltt Munkáknak meg szerzésit, és általunk 
készittendő Magyar Geographicum Lexiconnak ki dolgozása kőnnyebbitésére 
meg küldésit Ígérni méltóztatott, nagy tisztelettel vettük, mivel pedig Excellentiád 
leveléből ugy láttyuk, hogy a nevezett Munka nem ezen czélra, 's talám nemis 
egész tökélletességgel készittetett, azért hogy azon Lexicon mind a Tanuló hazai 
Ifiuságnak, mind ezen hazával esmérkedni kéváno idegeneknek hasznára lehes
sen, jónak gondoltuk bizonyos utasito pontokat késziteni mellyek szerént az 
helységek le Írásai meg eshetnének. Mely pontokat ide zárva oly alázatos kérelem 
mellett terjeszszük Excellentiád eleiben, hogy ha Excellencziádnakis bőlts jóvá 
hagyása azokhoz járul, méltóztassék Excellentiád a Vármegyék, Székek, és Vidé
kek Fö Elől Járóihoz oly rendelést tenni, hogy a' járásbéli Tisztek vagy más arra 
alkalmatos érdemes személlyek által az helységeket azon utasito pontok szerént 
Processusonként le Íratván, nékünk bé külgyék, ezt meg nyervén tellyes remén-
ségünk vagyon, hogy a Crusius számára készített, és most általunk készitteni 
kivánt munkáknak egyben vetéséből a Lexicon készítéséhez óhajtott jo elő 
menetellel nyúlhatunk, egyéb aránt engedelmes tisztelettel maradunk 

Halmágyi Mihály s.k. 
(el ment 3. Julii 1801) + levélfogalmazvány 

14. 
Halmágyi István leve Bánffy György gubernátorhoz 

Méltóságos Fő Kormányzó Ur ő Excellenciájának 
M[aros]Vásárhely 1801. 3Ba Juli 
Minekutánna Excellencziád ezen Társaságnak belső alkotmányáról és az elő 

kerülendő dolgok tőkélletes folytatása modgyárol készült .rendszabást a közelebb 
múlt esztendőben Június 21ik Napján kőit Levele által meg erősiteni méltóztatott 
volna, - annak utasításához képest kévánta Társaságunk munkálkodását folytatni; 
de midőn a bejött munkákat a Tanátsosoknak, kik a két meg visgált Széket formállyák 
meg visgálás és vélekedés adás végett ki osztani kellett volna tapasztaltuk, hogy a' 
Tanátsosok többire közönséges hivatalokban lévén hivatalbéli foglatosságok miatt 
annyira nem érkezhetnének, hogy (azoknak) a Társaság óhajtott elő menetellel czélját 
érhetné, azért jónak esmértük, hogy az O(rszágos) Tanátsosokon kivül még 4 
Referensek rendeltetnének, kik kőzött a munkák fel osztattván, s általok meg 
vizsgáltatván, minek utánna azok magok recensiojokat ki dolgozzák, kőtelességek-
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ben fog állani a Tanátsnak elsőbenis jelentéseket meg tenni arról: ha a munkákban 
Religiot, Fejedelmet, haza alkotmányát és jo erkőltseket sértő dolgok elegyedve 
nincseneke? és hogy a Társaság czéljára valóké? egyszersmind az egész munkáról 
recensiojokaüs meg tévén igy a Tanátsnak meg visgálása, s álitása után ha arra 
valóknak tanáltatnak ugy botsáttatnának a Társaság közönséges gyűlése eleiben a 
Munkák az okokról készült recensiokkal edgyütt való fel olvastatás, és határozás tétel 
végett, ily karban álitván a Tanáts nem láttya a Társaság szükségit a rendszabásban 
emiitett 2 visgálo Székeknek kiknek kötelességeit a 4 Referensek jobb móddal, és 
hasznosabban folytathattyák, s mivel előre magokban tsendesen jobban meg fontol-
hattyák a visgálásra adandó munkákat nem lehet attól tartani, hogy valamely munka 
elegendő visgálat nélkül kerűljen a közönség eleiben. Referenseketis választott a 
Társaság ugy mint Tiszt Lakatos Ferencz Tompa János és Köteles Sámuel Professor 
Urakat, hogy pedig Társaságunk dolgai a Rendszabásnak ezen változásánál fogva 
fenn ne akadjanak tellyes bizadalom táplálván bennünket, hogy Excellencziád annak 
tekéntetéből, és bölts meg fontolásábol, hogy egy Társaság sem elégséges magának 
egyszerre oly tökélletes rendszabást álitván melyhez jobbitás ne férhessen, ezen 
változtatást rósz nevén nem venni méltosztatik bátorkodtunk dolgainkat ezen 
jelentett módon follyamatban ereszteni addigis mig Excellencziád jóvá hagyását vagy 
ujjabb rendelésit ki nyernők alázatosan kérvén Excellencziádot hogy a Rendszabá
sunkat az emiitett változás tétel mellettis helyben hagyásával meg erősiteni méltóz
tassék. 

Méltóztatott Excellencziád fenn tisztelt levelében rendelést tenni arrolis hogy Fő 
Titoknok Aranka György Atyánkfiának ezen hivatalról lett le mondásakor a Társaság 
fundussának, Könyveinek, írásainak az ujannon ki nevezett Titoknoknak ne talám 
meg esett által adásával készült munkák Excellencziád eleiben terjesztenők, de mivel 
előre látta Társaságunk, hogy a Fő Titoknoki hivatalnak ily hirtelen való változásával 
óhajtott czélunkra nehezebben juthatunk, jónak tanáltuk nevezett Aranka György 
Atyánkfiát Tanátsosi Rangjával a Fő Titoknoki hivatalban is meg marasztani, klis 
kévánságunkra maga szolgálattyát továbrais ajálván, valamint a fundust, írásokat s 
könyveket másnak által adni szükségtelen volt, ugy az által adásrolis semmi munka 
sem készitetett. Azomban az Excellecziád által meg erősitett uj V[ice] Titoknok 
Székely Mihály Atyánkfia is segittségűl (mellette) a Fő Titoknak mellett hagyatott, 
(nem tsak) sőt (előre látván hogy) jónak tanultuk meg más vice Titoknokatis 
választani (a végre) azon tekéntetből hogy ha valamely akadály miatt egyik jelen nem 
lehetne a dolgokat a másik folytassa, melyre Supernumericus Assessor ÍTalmágyi 
Istvánt választván annak ezen hivatalban való meg erősitését Excellencziádtol 
alázatoson kérjük. 

Továbbá Excellencziád a még kűn lévő igért ajánlásoknak bé szedéséről 
rendelést tenni méltóztatván Excellencziádnak ezen rendelésétis tellyesiteni el 
nem mulattyuk jónak találtuk azomban azt addig még egy kevéssé halasztani, 
mig Társaságunk valamely munkának ki adása által a közönségnek bizalmát meg 
nyeri, az alatt a szükséges költségeket mű magunk igyekezünk ki pótolni. 

Végre (hogy) Jegyző könyveink[et] Excellencziád eleiben Titoknokjainknak 
hivatalbéli foglalatosságai miatt el nem készülhetvén Excellencziád eleiben most 
nem terjeszthettyük, de igyekezünk hova hamarébb tisztában Íratni s Excellenc
ziád eleiben terjeszteni, alázatos tisztelettel maradván 

Halmágyi s.k. 
V[ice] Titoknok. 

+ levélfogalmazvány 
„Expediáltatott és el küldetett 4 Julii 1801." 
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