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Gróf Széchenyi Istvánnak, a Haza   

modernizálását segítő, legjelentősebb 

cselekedete és annak előzményei 

 

 

A magyar emberek számára a Haza fogalmának megtestesítője Magyaror-

szágnak őseiktől örökölt területe. Lakossága a XVIII–XIX. század fordulójára 

hasonló gazdasági nehézségekkel találta magát szemben, mint a körülötte – és a 

tőle távolabb levő, Nyugat-Európát alkotó országokban – működő, hasonló gaz-

dálkodási módszert alkalmazó gazdálkodók. Annak ellenére, hogy egy-egy terü-

leten már modernebb módszereket is alkalmaztak, a meglévő gazdálkodási mód 

szinte mindenhol elégtelenül, hatékonytalanul működött, aminek megváltoztatá-

sával mindenütt foglalkoztak. A gazdálkodási nehézségek mindenhol kialakítot-

tak a probléma megoldására valamilyen szellemi irányzatot. Ezek az irányzatok 

kihatottak a társadalom felépítésére, kulturális tevékenységére, és a megváltoz-

tatására való törekvéseket váltottak ki. 

Gróf Széchenyi István, mint egy főúri, nagybirtokos család tagja, már kora 

ifjúsága idején ismert több megoldhatatlannak tűnő gazdálkodási nehézséget, – 

mint például a jobbágymunka, robot – aminek megoldása sürgető feladatként 

volt jelen a mindennapokban. Annak ellenére, hogy ennek a gazdálkodási mód-

nak a megváltoztatása – számára – akkor vált egyéni megoldandó problémává, 

midőn édesapja ráruházta gyermekeire örökségüket és ő is önálló gazdálkodást 

folytatott, bár a probléma megoldásának módjával már sokkal korábban hatéko-

nyan foglalkozott. 

Felnőtté válásának idejét meggyorsította, hogy a történelmi, politikai ese-

mények alakulása katonai beavatkozást igényelt az országtól. Számára, a Mo-

narchia és Napóleon közt kialakult háború katonai leverésében való részvétel 

idézte elő és teremtette meg, hogy a gondtalan diákéveit megrövidítse és fel-

nőttként vegyen részt a harcokban.  

A szülői házban Széchenyi István olyan nevelésben részesült, ami megala-

pozta benne az Isten, a Haza, az Uralkodó, a szülők és a család iránti szeretetet, 

tiszteletet. Megtartandó kötelességként rögzültek lelkületében a tanítások, ame-

lyeknek útmutatását egy életen keresztül érvényesítette. Bizonyságul szolgáljon 

az alábbi levélrészlet abból a levélből, amelyet Széchenyi István katonai szolgá-

latba lépésének megkezdésekor írt szüleinek Cenken, 1809. április 10-én: „Min-

denem, ami van, vérem és életem, királyomé és hazámé. Csak az a tudat, hogy 

mindig becsületesen és tisztességesen járok el, maradjon nekem. Amit szüleim-
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től tanultam, azt tisztelni és követni fogom.”2411 Mivel gyermek- és ifjúkorát a 

főúri körülményeknek megfelelő – számára különösen óvó – életvitel határozta 

meg, hatalmas szemléletváltást eredményezett nála a háborús körülmények, 

harctéri életlehetőségek megtapasztalása. Katonai szolgálata során olyan be-

nyomásokat szerzett az ország e területi helyzetéről, a nép életéről, amivel ko-

rábban nem találkozott, amit nem ismert, és ezek a – számára addig elképzelhe-

tetlen – állapotok az élethez való hozzáállását egészen megváltoztatták. Eme 

tapasztalatait édesapjával folytatott levélváltása során egyik levelében megírta 

és már ebben az időben kialakult benne életcélként a Haza és lakói sorsának fel-

emelésével való foglalkozás gondolata.2412 

Ebből a levélből is kitűnik, hogy Széchényi Ferenc milyen szeretettől átita-

tott gondossággal nevelte gyermekeit Isten-, haza-, király-, család- és népszere-

tetre. Nem felszínes gondolkodásra, hanem tudatos megértésre, megérzésre, cse-

lekedetre nevelte gyermekeit. Különösen István, a legkisebb gyermeke iránt volt 

nagyon gondoskodó, mert úgy érezte, hogy ez a gyermeke fogékonyabb az Ő 

általa képviselt, önzetlen hazaszeretet megnyilvánulásakénti cselekedetek foly-

tatására. A szülőként adható jó tanács tanúságtevője István fiához írt „Intelmei”, 

melyet halála előtt három évvel, 1817-ben készített el. Ezek az intelmek olyan 

hatékonyak voltak, hogy Széchenyi István állandóan, talizmánként, nyakában 

viselte az írást.2413   

Ahhoz, hogy jobban megközelítsük gróf Széchenyi István nagylelkű felaján-

lásának indíttatását, időben vissza kell térnünk az ország akkori állapotát meg-

előző időkhöz, valamint édesapja és édesanyja tevékenységéhez, amivel létre-

hozták a nemzeti könyvtárat- és múzeumot. 

Gróf Széchényi Ferenc is már beleszületett a Magyarországon kialakult ne-

mes, főúri, nagybirtokos, grófi családok egyikébe, s e családok által is kialakí-

tott, hazaszeretettől átitatott szellemiségű légkörben nőtt fel. A Haza szeretete és 

Királya iránti elkötelezettsége hatotta át minden cselekedetét, amit megélt, to-

vábbadott gyermekeinek. Legjelentősebb tettével, a Nemzeti Könyvtár- és Mú-

zeum megalapításával – mint a fia, István által alapított Magyar Tudós Társaság 

létrejöttének előzményéről – kell elöljáróban foglalkoznom. 

Cselekedete, a kort átható szellemiség jegyében született elhatározás, a ma-

gyarság kulturális fejlődését szervezetten biztosító, nemzeti könyvtár- és múze-

um alapítása óriási, az ország szellemi felemelkedése szempontjából alapvető 

jelentőségű volt. 

Mint ismeretes, a magyarországi művelődési lehetőségek a XVI. század ele-

jétől, a török hódítás után, szinte megsemmisültek, és az éledő kezdeményezés, 

amit a protestánsok folytattak a XVI. század végétől, a reformáció idején újból 

vereséget szenvedett, s a XVIII. században újra kellett indítani. Folytonosságnak 

                                                 
2411 Gróf Zichy Antal: Gróf Széchenyi István életrajza. 1791-1860. I. kötet 1791-1844. II. fej. 

Budapest Franklin Társulat Könyvnyomdája, 1896. o. n. 
2412  u.a. III. fej. o. n.  
2413  3. Gróf Szécsényi Ferenc "Intelmei" István fiához 1817. u.a. III. fej. o. n.  



 

 

1081 
 

a főúri házakban folytatott társaséleten keresztüli tevékenységet tekinthetjük 

kultúránk őrzésének, fenntartásának, gyarapításának. 

Szerencsémre, a magyarországi műveltségi és könyvtári kultúra történetének 

feldolgozása olyan gazdag szakági irodalommal rendelkezik, aminek köszönhe-

tően, nagyon megkönnyül a nem szakos kutató dolga is, hogy felidézhesse mun-

kájában a fejleményeket, alapkutatási tevékenység nélkül. Az általános ismere-

teket kiegészíthesse fontos, pontos adatokkal munkáikból. 

A Magyarországi viszonylatokra vonatkozóan nagyon jó áttekintést kapunk 

az ország főnemeseinek műveltségére utaló adatokból Monok István: A művelt 

arisztokrata - A magyarországi főnemesség olvasmányai a XVI-XVII. században 

című művéből, amelyben beszámol a két évszázadra vonatkozóan fontos kultu-

rális tanúbizonysággal bíró tételekről. Írásából kedvező képet kapunk a XVI–

XVII. századi hazai arisztokrácia több, jelentősebb családjának, az „Istvánffy, 

Zrínyi, Bánffy, Batthyány, Esterházy, Thurzó, Rákóczi, Pázmány, Balassa, 

Thököly és más”2414 családnak a könyvtárairól, kulturális érdeklődéséről és ezen 

ismeretek alapján kulturáltságukról.  

A XVIII. századra – Széchényi Ferenc ifjú- és felnőtt korára – egész Euró-

pára vonatkozóan ujjá alakultak azok a kulturális életlehetőségek, amik a XVI. 

században megsérültek, vagy megsemmisültek. Egyik ága ennek a kulturális 

ujjá születésnek a könyvtárak kialakítása, fejlesztése volt. 

A könyvtárak kialakulásához, létrejöttéhez nagyban hozzájárult a könyvké-

szítés módjának, előállításának fejlődése. Hazánkban két irányban létesültek a 

nagyobb könyvgyűjtemények. Egyrészt a főpapság, másrészt az arisztokrácia 

képviselői kezdeményezték, gyarapították könyvállományukat. 

Monok István egy másik könyvében, a Széchényi Ferenc könyvtáralapítása 

címűben, nyomon követhetjük a magyarországi egyházi és főúri könyvtárak lét-

rejöttét, fejlődését. Kialakult véleménye igazolására két korábbi munkából idéz 

adatokat: „A magyarországi nagyobb arisztokrata családok számos tagja egyhá-

zi karriert választott magának, és meghatározó szerepet játszott a török kiűzése 

után a katolikus egyház ujjászervezésében. A főpapságnak ezek a generációi 

hozták létre a 18. században a modern egyházi könyvtári rendszert.”2415  

Egy másik munkából a főúri családok közül a legjelentősebb könyvtáralapí-

tó családokat emeli ki: „A 18. század folyamán kialakultak a bibliofil főúri gyűj-

temények is, amelyek közül a Batthyány, a Bethlen, az Esterházy, a Festetich 

(sic), az Illésházy, a Jankovich, a Nádasdy, a Ráday és a Reviczky családoké a 

legjelentősebbek.”2416 

                                                 
2414  Monok István: A művelt arisztokrata - A magyarországi főnemesség olvasmányai a XVI-

XVII. században. A Kulturális Örökség sorozat része. 2012. Kossuth Kiadó-Eszterházy Ká-

roly Főiskola. Bp.-Eger. 
2415 Szarvasi Margit: Magánkönyvtárak a XVIII. században. Budapest, 1939.; Berlász Jenő: 

Magyarország egyházi könyvtárai a XVI-XVII. században. In: Régi könyvek és kéziratok. 

Összeáll. Pintér Márta. Budapest, OSZK-KMK, 1974. pp. 221-226. 
2416 Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a 18. században. In: Irodalom és felvilágosodás. Ta-

nulmányok. Szerk.: Szauder József, Tarnai Andor. Bp. 1974. 283-332. p; Kelecsényi Gábor: 
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Tekintve, hogy témámhoz a gróf Széchényi Ferenc által alapított Nemzeti 

Könyvtár- és Múzeum létrejötte kapcsolódik, a felsorolt legjelentősebb családok 

bibliofil gyűjteményei közé sorolnám a Széchényi Ferenc által összegyűjtött 

családi könyvtárat is, nagyságától függetlenül. 

Amikorra gróf Széchényi Ferenc gondolatában megérlelődött a szándék, 

hogy könyvtárát a magyar nemzetnek ajánlja, nemcsak a külföldi példák álltak 

szeme előtt, de Magyarországon is foglalkoztak a könyvtárak hozzáférhetőségé-

nek megoldásával. 

Monok István idéz egy harmadik szerző munkájából, ami megerősíti állás-

foglalását a közösségi könyvtár kialakulásáról: „Az arisztokrata és a főpapi 

könyvgyűjtés eredményeként létrejött modern könyvtári kultúra kialakítóiban 

ekkor tudatosodott az, hogy könyvtáraik nem csupán a kincsképzés eszközei, 

nem csupán művelődésszervező központok, hanem a nemzeti kultúra írott emlé-

keinek a lerakatai is. Olyanok, amelyek sokszor egyetlen megmaradt példány-

ban, vagy az azt pótló másolatban őrizték meg elődeink gondolatát. A központi 

könyvtár, az egyes kultúrák nemzeti könyvtárának alapítási gondolata ekkor érte 

el a Kárpát-medencét. Ekkor jött létre Széchényi Ferenc adományából a ma-

gyarországi Bibliotheca Regnicolaris.”2417 

A közösségi használatú könyvtárak kialakulásáról hazánkban Monok István 

tehát több munkából is idéz példákat, amelyekkel igazolja, hogy ez a gondolat 

és tett Magyarországon már a középkorban kialakult: „A közösségi használatú 

könyvtárak kialakulása Magyarországon is a 15. században kezdődött. Handó 

György pécsi kanonok könyvtárának egy szűk kör számára való megnyitása a 

nyugatibb minták követése volt,2418 és annak az elméleti irodalomnak való meg-

felelni akarás, amely Senecától fogva2419 Petrarcán2420 át hirdette a nagy és zárt 

magánkönyvtárak feleslegességét. A Johann Henckel által szervezett úgyneve-

zett ’Középkori Lőcsei Könyvtár’ azonban a szükség, vagyis a könyvhiány 

eredménye volt.2421 A szepességi plébánosok közös használatú gyűjteményhez 

jutottak ezen a módon. A reformáció térhódítása a városi közösségekben Ma-

gyarországon is kialakította a közösségi használatra szánt könyvtárakat, meg-

                                                                                                                                                        

Múltunk neves könyvgyűjtői. Bp. Gondolat Kiadó, 1988; Kosáry Domokos: Művelődés a 18. 

századi Magyarországon. Budapest, 1980. pp. 133-139, 524-562.  
2417 Litterae fundationis Musei Nationalis Hungariae et Bibliotechae Nationalis Széchényi-

anae. Hasonmás kiadás. Bev. Somkuti Gabriella. Bp. 2002. (Margaritae Bibliothecae Natio-

nalis Hungariae.) 
2418 Csapodi Csaba - Tóth András - Vértesy Miklós: Magyar Könyvtörténet. Bp. Gondolat 

Kiadó, 1987. pp. 133-136; Monok István: „Libri in publica libraria exules scho-

lastici.” Kisérlet egy fejléc értelmezésére, avagy a városi közösségi könyvtárak kialakulásáról 

Magyarországon. In: Tarnai Andor-emlékkönyv. Szerk. Kecskeméti Gábor. Bp. 1996. pp. 

181-187. 
2419  „Vitiosum est ubique quod nimium est” - Seneca: De tranquillitate animi, 9, 4-7; 

"distringit librorum multitudo" - Seneca: Epistola ad Lucilium, 1, 2. 
2420 Petrarcha, Franciscus: De remediis utriusque fortunae, libri II. Lugduni, 1585. pp. 177-

184. 
2421 Selecká Márza, Eva: A középkori Lőcsei Könyvtár. Szerk., előszó Monok István. Szeged, 

JATE, 1997. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VII.)  
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mentve ezzel több középkori gyűjteményt is a gyors enyészettől. A kőszegi plé-

bánia könyvtárát már 1535-ben ’zur gemeinen Nutz’ írták össze,2422 és 1614-

ben, majd 1660-ban2423 már, mint városi könyvtárat vették számba. Selmecbá-

nyán az iskolai gyűjtemények mellett már a 16. század végén ’publica libraria’ 

működött,2424 s Brassóban pedig az evangélikus kollégium könyvtára bírt rész-

leges nyilvánossággal.2425 A Handó-féle humanista példa is tovább élt, Hans 

Dernschwam besztercebányai könyvtára a baráti kör tagjai által aktívan használt 

gyűjtemény volt.”2426 A 18. században a Pécsi Püspöki Könyvtár Klimó György 

püspöksége idején városi nyilvános könyvtárrá vált 1764-ben.2427 

Mint tapasztaltuk, nagyon komoly kezdeményezések is voltak a könyvtárak 

széleskörű hasznosítására Magyarországon, mielőtt gróf Széchényi Ferenc meg-

tette felajánlását a Nemzeti Könyvtár- és Múzeum megalapítására. Az alapítás 

mibenléte körüli nézetekre Monok István a következő választ adja: „...mit alapí-

tott Széchényi Ferenc: könyvtárat, vagy múzeumot. Az alapító levélben mindkét 

elnevezést használja. Elmondja szándékát, indokait, hogy miért teszi adomá-

nyát, és hosszan a könyvtárról beszél. Majd egy ponton így fogalmaz: ’Quanto, 

licet ... Musaeo huic’.”2428 A könyvtár és a múzeum tehát számára nem vált szét, 

a nemzeti közgyűjtemény gondolata foglalkoztatta. A múzeumok a könyvtára-

kon belüli, vagy azok mellett berendezett studiomokból, majd ritkaságokból ke-

letkeztek, mint ahogy a korai középkorban a levéltár és a könyvtár, vagy a 

kincstár és a könyvtár sem vált szét. Széchényi Ferenc tehát nemzeti gyűjte-

ményt alapított, javarészt könyvekből, kéziratokból és térképekből álló gyűjte-

ményéből, amelynek része volt az éremgyűjtemény és az ásványok is. Ahogyan 

a British Library is a múzeummal egy intézményként működött évszázadokon 

                                                 
2422 Kőszeghi Sándor, Magyar Könyvszemle 1894. p. 302. Lesestoffe in Westungarn II. Kő-

szeg (Güns), Ruszt (Rust), Kismarton (Eisenstadt), Fraknó (Forchtenstein) 1535-1740. Hrsg. 

von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kakas, István Monok, Péter Ötvös, Ha-

rald Prickler, Red. von István Monok, Péter Ötvös, Szeged, 1996. (Adattár XVI-XVIII. szá-

zadi szellemi mozgalmának történetéhez 18/2 -  Burgenlandische Forschungen. Sonderband 

XV.; Adattár 18/2.) p. 31. 
2423 u.a. Adattár 18/2. pp. 34-38, 58-68 p. 
2424 Monok István: "Libri in publica libraria exules scholastici". Kisérlet egy fejléc értelmezé-

sére, avagy a városi közösségi könyvtárak kialakulásáról Magyarországon. In: Tarnai Andor-

emlékkönyv. Szerk. Kecskeméti Gábor. Bp. 1996. pp. 181-187. 
2425 Lesentoffe der siebenbürgen Sachzen. 1535-1750. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös, 

Attila Verók. Szeged, JATE 2003. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmainak tör-

ténetéhez,16/4.; Adattár 16/4.) 
2426  A Dernschwam-Könyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke. Kisérőtanul-

mánnyal közreadja Berlász Jenő. Sajtó alá rend. és a mutatót összeáll. Keveházi Katalin, Mo-

nok István. Szeged, JATE, 1984. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történe-

téhez. 12.) 
2427 Cf. A Pécsi Egyetemi Könyvtárban őrzött Klimó-Könyvtár katalógusa, I. rész. A könyvek 

szerzői betűrendes katalógus. Összeáll. Mária Anna Móró, Budapest, Tarsoly Kiadó, 2001. 
2428 Litterae fundationis Musei Nationalis Hungariae et Bibliothecae Nationalis Széchényi-

anae. Hasonmás kiadás. Bev: Somkuti Gabriella. Bp. 2002. (Margaritae Bibliothecae Natio-

nalis Hungariae.) 
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át, úgy a Magyar Nemzeti Múzeum és annak a könyvtára is 1808-tól 1949-ig 

egyetlen jogi személy volt.”2429 

Szinte egy időben és hasonló igénnyel vetődött fel egy magyar tudós társa-

ság alapítása, létrehozása, a könyvtárak közhasznosítása mellett. Több kísérlet 

és kezdeményezés született megvalósítására, de 1825-ig, gróf Széchenyi István 

felajánlásáig, a tudós társaság megalakításának és működésének biztosítására 

tett pénzalap felajánlásáig, nem valósult, valósulhatott meg. 

Monok István is foglalkozott feldolgozásában a magyar tudós társaság meg-

alakulásával: „A magyar tudós társaság létrehozását szorgalmazó nemesek, ér-

telmiségiek maguk is könyvgyűjtők voltak, és azt sem tartjuk véletlennek, hogy 

szinte mindannyiuk magánkönyvtára valamelyik közgyűjteményt gazdagította a 

tulajdonos adományaként: a pesti Egyetemi Könyvtárat,2430 a Nemzeti Könyvtá-

rat, majd az 1825-ben létrehozott Akadémiai Könyvtárat.2431 Az írott kulturális 

hagyomány megőrzése, és annak tudományos szintű feltárása tehát a könyvtárak 

feladata volt alapításuktól kezdődően. Széchényi Ferenc is ezért tért ki erre a 

kérdésre az alapító levélben, meghatározva a könyvtári személyzet iskolai felké-

szültségének mértékét.”2432 Mindezek mellett az a meggyőződése, hogy: „A ma-

gyar arisztokrácia Mohács utáni szerepvállalása a művelődési intézményrend-

szer működtetésében alapvetően annak a kényszerhelyzetnek köszönhető, ame-

lyet a nemzeti király, illetve királyi udvar hiánya jelentett.”2433 

A század tudományos irányzatai közül érdemes a népek kialakulásával, 

nyelvével foglalkozó elméletek meghatározásáról és a tudományos következte-

tések, tanulságok levonásáról említést tennünk. A korszak jelentősebb kutatói 

által közrebocsátott művek közül néhányat említek, amelyek befolyással lehet-

tek a magyarországi elméletek kialakulására, és amelyek hatással lehettek a ma-

gyarokkal foglalkozó írásos emlékek gyűjtésére. 

Az összehasonlító nyelvészet tudománya a XVII. században kezdett kibon-

takozni. A német nyelvészkedő Gottfried Wilhelm Leibniz elméletei és elképze-

lései évszázadokra meghatározták a népek és nyelvek eredetére vonatkozó tu-

dományos kutatásokat. Ő a szókészlet összevetését javasolta és összegyűjtésüket 

ajánlotta. Felismerte a magyar és a finn nyelvek közti hasonlóságot és ennek 

nyomán felvetette a rokoni kapcsolatot. A magyarok eredeti hazáját a Volga és a 

Kaszpi-tenger tájára helyezte. Véleménye szerint a finn, a magyar, a tatár, a tö-

rök, a szarmata és a perzsa, mind rokonok, és egy közös ősnépből és ősnyelvből 

                                                 
2429 Monok István: Széchenyi Ferenc könyvtáralapítása. Könyvtári Figyelő 48. évf. 2002. 4. 

szám. OSZK p. 643. 
2430 Tóth András - Vértessy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár története 1561-1944. Bp., 1982.  
2431 Örökségünk, élő múltunk. Gyűjtemények a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárá-

ban. Szerk.: Fekete Gézáné. Bp. MTAK., 2001. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá-

rának közleményei - Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae 37/112.) 
2432 Litterae fundationis Musei Nationalis Hungariae et Bibliothecae Nationalis Széchényi-

anae. Hasonmás kiadás. Bev.: Somkuti Gabriella. Bp. 2002. (Margaritae Bibliothecae Natio-

nalis Hungariae.) 
2433 Monok István: Széchényi Ferenc könyvtáralapítása. Könyvtári Figyelő, 48. évf. 2002. 4. 

szám. OSZK, p. 643. 
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származnak, ami nem más, mint a szkíta. Leibniz a cári udvar tudományos ta-

nácsadója is volt, így az ő elképzelésein alapuló módszerrel gyűjtöttek adatokat 

a cárok által meghódított területeken és a környező földterületeken élők tanul-

mányozásához. Hasonló munkát végzett Philip Johan von Strahlenberg svéd ka-

tonatiszt, aki szibériai hadifogságában kezdett térképészeti, antropológiai és 

nyelvészeti megfigyeléseken alapuló összehasonlításokat végezni. 1730-ban je-

lent meg „Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia” címmel a tanul-

mánya, amelyben a megfigyelt népek nyelveinek rövid szójegyzékét közreadta. 

Ezeket a nyelveket egymással és a magyar és a finn nyelvvel is összehasonlítot-

ta. Munkája angol és francia nyelven is megjelent, amellyel sikerült a tudósok 

figyelmét a finn-magyar kapcsolat fennállására felhívni.2434  

A francia keletkutató, sinológus, turkológus, nyelvész, történész, Chrétien 

Louis Joseph de Guignes, 1756-1758 között megjelent több kötetes munkájában, 

a „Historie générale des Huns, Turcs, Mongols et autres Tartares  occidentaux 

avant et depius Jésus-Christ jusq’ au présent” (A hunok, törökök, mongolok és 

egyéb nyugati tatár népek általános története Jézus előtt és után a jelenkorig), 

kínai forrásokra is hivatkozik.2435 Utal arra, hogy a kínai forrásokban a hunok 

hiung-nu név alatt emlegetett néptől származnak, és törökös nép, vagy népszö-

vetség voltak. Tőlük eredezteti az avarokat és a magyarokat is. 

A legfontosabb e témában írt korabeli mű, Pray György jezsuita atya mun-

kája, az „Annales veteres Hunnorum, Avarorum et Hungarorum” (A hunok, 

avarok és magyarok régi története), amely 1761-ben Bécsben jelent meg. Mun-

kájában megerősítette a hun-avar-magyar folytonosság tanát és támogatta a tö-

rökös származás feltételezését. Feldolgozása során felhasználta az abban az idő-

ben ismert forrásokat, így de Guignes munkáját is és az ezek alapján kialakított 

őstörténeti kép számunkra, már mai tudományos felfogásunk szerint is tudomá-

nyos értékkel bír. 

1770-ben jelent meg Johann Eberhard Fischer német történész és nyelvkuta-

tó könyve, aki részt vett a cár kezdeményezésére indított expedícióban, és isme-

reteit e művében adta közre, amelyben a magyart az általa szkítának nevezett 

nyelvekkel és népekkel (a finnekkel, komikkal, mordvinokkal, manysikkal és 

hantikkal) rokonította. Az ugorokat (az ő meghatározása szerint jugorok, a 

manysik és hantik) a magyarok legközelebbi rokonainak, hátramaradt magya-

roknak tekintette, s őket a Kína nyugati határán élő, török nyelvű ujguroktól 

eredeztette. 

A Fischer által Göttingában meghonosodott, már ujgur– és ugor–magyar ro-

konsági elképzelés később fontos szerepet kapott az ott tanuló Körösi Csoma 

Sándor döntésében, hogy az ujgurokhoz induljon rokonságkeresőbe. 

A XVIII-XIX. századi magyar közvélemény elzárkózott a kizárólagos északi 

népekkel való rokonság elméletétől. Idegenül fogadott minden új meghatáro-
                                                 
2434 Strahlenberg, Philipp Johann von: A historio-geographical description of the north and 

east parts of Europe and Asia.  
2435 Guignes Chretien Louis Joseph de: Historie générale des Huns, Turcs, Mongols et antres 

Tartares occidentaux avant et depnis Jésus-Christ jusq' an présent. 
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zást. Az akkori tudományban még nem különböztették meg a nyelv és a nemzet 

történetét. Az antropológia és a néprajz tudománya csak kialakulóban volt. A 

genetika tudománya még nem is létezett. Érthető az idegenkedésük. 

Pray György az újonnan megjelenő tudományos nézeteket ismerve, átgon-

dolta a magyar őstörténet kérdéseit és új elképzeléseit a „Dissertationes histori-

co-criticae in Annales veterum Hunnorum” (Történetkritikai értekezések a régi 

hunok históriájáról) című, 1775-ben Bécsben kiadott munkájában ismertette. 

Elfogadta, hogy a magyar nyelv és az Észak-Európában és Ázsiában beszélt 

számos kisebb, nagyobb nyelv – mint a számi, finn, lív, cseremisz, permi, 

mordvin, manysi, vót, hanti, udmurt, komi, csuvas nyelv – között fennáll válto-

zó mértékű hasonlóság, de arra a következtetésekre jutott, hogy ezek a népek 

rokonságban állnak egymással, és eredetüket tekintve a közös, hun ősnépre, ve-

zethetők vissza. (A közös hun ősre visszavezethető népes család története és 

nyelvhasználata gyakorlatilag máig tartó, nem lezárt, nem eldöntött tudományos 

tétel. A felsorolt munkákban közölt meghatározásokat lehet, hogy ma már pon-

tosabb vizsgálatokkal meghaladta a tudomány, de a korszellem érzékeléséhez 

szükséges a közlésük.) 

A magyar nép és nyelve kialakulása körüli vita vetette fel leginkább a szel-

lemi élet irányítására egy tudós társaság létrehozásának szükségességét. A tu-

dományok fejlődése nemcsak az irányítás, hanem a nyelvfejlesztés igényét is 

felvetette. Ez az igény a nyelvfejlesztésre a XVIII. század második felére már 

olyan sürgető, megoldandó feladattá vált, hogy megoldása már elodázhatatlanná 

lett. 

Ugyancsak a XVIII. századra, az addig alkalmazott egyházias tudományos-

ság művelése alkonyához közeledett. A XVIII. század derekán Pray György és a 

hozzá hasonló történész tevékenységet folytató jezsuiták, szakszerű, tudomá-

nyos alaposságú történetíró iskola művelőivé szerveződtek. Történetírói mun-

kásságuk eredményeként, máig érvényben lévő megállapításaik révén, elindult 

tudományművelői munkásságuk nemzetközi elismertsége. 1761-től Pray 

György csak történeti kutatással foglalkozott. A Jezsuita rend feloszlatása után, 

királyi történetírói címet kapott, amely szerint folytathatta kutatói, történetírói 

tevékenységét. 1776 őszén közkönyvtár létesítését javasolta Batthyány József 

esztergomi érseknek. Azzal a véleménnyel támasztotta alá javaslatát, hogy – 

szerinte – nem egyetemekre, hanem könyvtárakra van szükség a műveltség fej-

lesztéséhez. Nem sokkal ezután egyetemi könyvtárosi kinevezést kapott. Az 

egyetemen a diplomatika tan professzora, majd később nagyváradi kanonok lett. 

Egy másik irányzatot képviselő, a pietista érzületű, hungarus-tudatú értelmi-

ségi réteg többsége még egyházi szolgálatban állt, s az egyházak hagyományos 

kultúrájához kapcsolódott. 

A pietizmus a XVII. és XVIII. század keresztény megújító mozgalma, 

amely az evangélikus egyházban bontakozott ki. Elindítójának Philipp Jacob 

Spener teológust tekintik. A fogalom 1677-ben tűnt fel Németországban, de a 

gyökerei az 1600-as évek elejére nyúlnak vissza. 1605-ben jelent meg Johann 

Arndt „Vom wahren Christenthume” című műve, és 1617-ben Johann Valentin 

Andreae „Invitatio fraternitatis Christi” című munkája, de a kálvinista Cocce-
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ianus irataiban is megtalálhatók a pietizmus gyökerei. A XVI. század végén élt 

Jacob Spenernek és barátainak nagy szerepük volt a mozgalom elterjesztésében. 

A mozgalom 1670 és 1751 között terjedt el, és az egyéni jámborságot kívánta 

meghonosítani, valamint a protestáns egyház egészét kívánta megújítani. 1750 

után a különböző protestáns egyházakban más és más formában jelent meg. I. 

Napoleon uralkodása alatt megjelent a politikában is, és így elvesztette eredeti 

célját, a vallási tisztaság megőrzését. 

A hungarus-tudatú elnevezés azokat a nem magyar nemzetiségű embereket 

illette meg, akik tevékenységükkel segítették a nemzet fejlődését.  

Ilyen tudós volt Bél Mátyás evangélikus lelkész, történész és földrajztudós, 

aki a magyar tudományosság művelésében fájó hiányosságnak ítélte meg, hogy 

nem volt a magyar nyelv eredetét, nyelvtanát tárgyaló komoly mű, amelynek 

alapján dolgozni lehetett volna. 

A protestáns papok, tanárok, orvosok magasabb kiképzése a XVIII. század-

ban is a külföldi egyetemeken történt. A wittenbergi, a hallei és a jénai, majd a 

századforduló idején a lipcsei és berlini egyetem szellemi életének hatókörében 

a magyar diákok megbecsülésnek örvendtek. Ennek megerősödését Wittenberg-

ben, az egyetem előadójának, Cassai Michaelis Györgynek (1640-1725) adomá-

nya nagymértékben elősegítette, aki vagyonát és részben magyarországi szerzők 

munkáiból összeállított gazdag könyvtárát, az ott tanuló magyar diákokra hagy-

ta.2436 Cassai Michaelis Györgynek ezt a nagylelkű adományát a korai nyilvá-

nos, kis réteg számára elérhető, közkönyvtári kezdeményezések közé sorolhat-

juk. 

Bél Mátyás a hallei egyetemen 1704–1707-ig teológiát, orvostudományt és 

állattudományt tanult. Az egyetemen döbbent rá, hogy milyen keveset tudnak 

külföldön Magyarországról. Nem volt megfelelő térkép az országról, sem kézi-

könyv. Ez a felismerés késztette arra, hogy a magyar nyelv és irodalom történe-

tével behatóan foglalkozzon. Berlinben, 1713-ban megjelent „Institutio ad 

symbola conferenda” című írásában felvázolta egy magyar nyelv- és irodalom-

történeti feldolgozás tervezetét. A két kötetre tervezett mű első könyvében a 

nyelv eredetével és a rovásírással, a másodikban további történetével, a költé-

szettel és a szótárakkal foglalkozott volna. A művet a görög, latin, német és 

szláv jövevényszavak és a dialektusok leírásával fejezte volna be. Végül is csak 

a rovásírással foglalkozó első fejezet jelent meg nyomtatásban „De vetere lit-

teratura Hunno-scythica” (A régi hun-szkíta irodalomról) címmel Lipcsében, 

1718-ban. Bél azt a feltételezését vázolta fel a kötetben, hogy a hunoknak (azaz 

a magyaroknak) gazdag irodalmuk volt és még a könyvnyomtatást is ismerték. 

Feltevései nem vezettek tudományos eredményekhez. A könyv jelentőségét az 

növeli, hogy ebben a kötetben írásban közli óhajtását, mely szerint a hazai ese-

mények rendszeres feltárására és feldolgozására egy tudós társaságot kellene 

alapítani. Munkásságáról a megyei nemesség vagy közönnyel vett tudomást, 

vagy gátolni igyekezett tevékenységét. Bél Mátyás ezért a kormányhoz fordult 

                                                 
2436 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig II. kötet.  Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1964. 
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támogatásért, ahol sikerült megnyernie Pálffy Miklós nádor jóindulatú támoga-

tását, amit élete végéig élvezett. 

Bod Péter, református lelkész, történész, irodalomtörténész, egyháztörténész 

tevékenységével nagyban hozzájárult tudománytörténeti munkásságunk fejlesz-

téséhez. Tudományos munkájának nagy részét, az egyháztörténet feldolgozása 

mellett, a magyar nyelv művelésére, fejlesztésére való törekvés jellemezte. 

Munkássága tapasztalatából tudta, hogy a magyar szókincs minden fogalom, 

szakterminus kifejezésére nem elegendő. Elismerően nyilatkozott Apáczai Csere 

János tevékenységéről, aki majd minden tudományhoz tartozó kifejezést magya-

rul adott elő, annak ellenére, hogy ebben őt nagyon kevesen követték. 

Kiterjedt levelezési kapcsolatának köszönhetően tudtuk meg, hogy egy 

1756. szeptember 20-án kelt Ráday Gedeonnak írt levelében magyar tudós tár-

saság megalakításának szükségességét vetette fel. Az általa javasolt társaságnak 

Apáczai kezdeményezésének eredményesebb folytatását szánta, sürgetve egy új 

magyar nyelvtan kidolgozását is. Bár ez a javaslata nem valósult meg, de neki 

köszönhető, hogy megújította és kibővítette Pápai Páriz szótárát, ami Szebenben 

jelent meg 1767-ben.  

Nem egyházi személyként Bessenyei György, császári testőrtiszt foglalko-

zott legkorábban és legrészletesebben egy tudományos akadémia megalakításá-

nak a tervével. 1765. június 8-ától Mária Terézia magyar testőrségében teljesí-

tett szolgálatot. Itt, az Udvarnál döbbent rá műveltsége hiányosságára, nemzete 

elmaradottságára. Önművelő tevékenységbe kezdett és a császár könyvesházá-

ban alapos műveltségre tett szert. Locke, Pope, Voltaire, Rousseau műveit ol-

vasta, akiknek szellemisége nagy hatással volt rá. Tanulmányai során felismerte 

és tudatosodott benne, hogy a polgári nemzetté válás nem választható el a nem-

zeti művelődés, a közműveltség intézményeinek létrejöttétől, a nemzeti nyelv, a 

nemzeti irodalom és dráma fejlesztésétől, egy nemzeti tudományos társaság 

megalakulásától. 

A protestáns egyházak ágenseként országjáró útjain szerzett tapasztalatai 

alapján mélyül el nemzeti érzése, demokratizmusa. Merészen hirdette a törvény 

előtti egyenlőséget, a közteherviselés elveit. Kultúrpolitikai elképzelései kijelö-

lik a kialakítandó nemzeti művelődés tartalmát és fölvázolják kívánatos körét. 

Részletesen kidolgozta a művelődés szükséges megvalósításának lehetőségét. 

Sürgette a felekezeti viszályokon való túllépés fontosságát, a széles látókör ki-

alakítását. Kiemelten foglalkoztatta a magyar nyelv gazdagításának a megvaló-

sítása.1778-ban kiadta „Magyarság” című munkáját, amelyben szózatot intézett 

a magyar nyelvnek a tudományokban való felvétele iránt. Kidolgozta 1781-ben 

az ismeretek terjesztésének a lehetőségét egy tudományos akadémia felállításá-

ra, amely nemcsak műveli, de tág körben terjeszti is a tudományokat „Egy ma-

gyar társaság iránt való jámbor szándék” című összefoglalásában. Kidolgozta 

működési szabályzatát is, amit a tekintetes és nagyságos magyar hazának ke-

gyelmes és nagyságos főrendihez címzett. 

Bessenyei György hathatós segítséget kapott a tudós társaság létrehozásának 

buzgólkodásához Révai Miklóstól, aki szintén foglalkozott egy Magyar Nyelv 
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Művelő Tudós Társaság megalakításának gondolatával, amit írásban is előkészí-

tett 1784-ben. A tervezetet benyújtotta József császárnak - eredménytelenül. 

Megírta1789 karácsonyán az „Elöljáró beszédet” Bessenyei „Jámbor Szán-

dékához”, az 1790. évi országgyűlés alatt buzdító előszóval ellátva kiadta – a 

szerző nevének feltüntetése nélkül – Bessenyei György művét, az „Egy magyar 

tudós társaság iránt való Jámbor Szándékot” Bécsben, 1890-ben. Révai, a győri 

püspök, Fengler József segítségével Budára ment, ahol az országos rendek kö-

zött osztogatta a kiadványt. Egyengette a társaság útját a Helytartótanácsnál, 

amely az ügyet november 10-én az országgyűlésnek adta át. 

Révai Miklós az 1784-ben készült, és József császárnak eredménytelenül 

benyújtott saját tervezetét kibővítve a hivatalos tárgyaltatás végett latinul „Pla-

num erigendae eruditae societatis hungaricae alterum elaboratius” címmel kiad-

ta. Továbbá elkészítette az ajánlott tagok névsorát is, „Candidati erigendae 

societatis hungaricae, et ratio facti in ea promovenda progressus. Janrini, 1791.” 

címmel. Az iratokat átadták a kiküldött, rendszeres bizottságnak, de törekvése 

ezúttal sem vezetett eredményre. 

A magyar felvilágosodás írói, költői, általában a köznemesség köréből ke-

rültek ki. Előfordult, hogy egy-egy arisztokrata is közeledett hozzájuk, de polgá-

ri családból alig volt, aki hatékonyan csatlakozott törekvésükhöz. Batsányi Já-

nos, a hányatott sorsú magyar költő, a haladó írók társaságában szinte egyedül 

képviselte azt az elvet, hogy a társadalmi haladás és a nemzeti kérdés csak 

együttesen oldható meg. Az 1788-ban Kassán indított folyóiratának, a Magyar 

Museumnak a „Bevezetésében” az irodalmat a nemzeti lét minősítőjeként hatá-

rozta meg, s ezért ápolására, még Bessenyei György „Jámbor Szándékának” 

megjelenése előtt, egy „tudós nyelvészeti és kritikai társaság” létrehozását java-

solta. 

Mindezek a jó szándékú törekvések azt tükrözik, hogy a magyar szellemi 

közéletben, a társadalom minden rétegében – különböző szintű és intenzitású 

jelenségként – benne volt az igény a hazai szellemi életre, a szándék a tudomá-

nyosság fejlesztésére. 

Hiszen nem új keletű igény kielégítésének a megnyilvánulása a tudós társa-

ság létrehozásának a szándéka a magyar társadalomban. Jelen volt és működött 

– más elnevezéssel – korábban is ilyen tevékenységet folytató érdekképviselet. 

Három évszázaddal korábban, Mátyás király híres, nemzetközi elismertségnek 

örvendő könyvtára, nemcsak őrző, raktározó helye volt a szép kódexeknek, ha-

nem a korabeli tudósok és neves személyek közreműködésével zajló vitafóru-

mok színtere is volt egyúttal, amelyen megvitatták az új szellemi irányzatokat, 

levont következtetéseket, eredményeket közlő műveket. A tudósok nem csak 

helyben olvashatták a műveket, hanem kölcsön is kérhették a királytól tanulmá-

nyozásra. Tehát a könyvhasználat nagyon hatékony szinten és módon történt. És 

ha – a mai tudásunk, ismereteink birtokában – bizonyítani és igazolni tudjuk Bél 

Mátyás elméletének helyességét, miszerint a régi hun-szkíta őseinknek – azaz a 

magyaroknak – már gazdag irodalmuk volt, és még a könyvnyomtatást is ismer-

ték, akkor még korábbra tehető műveltségünk írásos megjelenése, szellemi kul-

túránk bizonyítása. 
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Érthető tehát az az elkeseredés, amelyet az 1790-es országgyűlés elutasító, 

elhalasztó döntése keltett a társadalom e haladó szándékot szorgalmazói közt, 

hogy nem valósult meg a magyar tudós társaság megalakítása. 

Az elkeseredettség meglétében eltelt egy évtized után, nemzeti megújulás-

ként hatott a szellemi és társadalmi közéletben gróf Széchényi Ferenc nemes 

lelkű elhatározása, hogy az évtizedek óta gyűjtött könyv, irat, térkép, metszet, 

érem gyűjteményét a nemzetnek ajándékozza művelődés céljára. Gróf Széché-

nyi Ferenc már fiatal kora óta, 1770-től kezdte gyűjteni a magyar nyelvű, és 

magyar vonatkozású könyveket és egyéb kiadványokat, kéziratokat, térképeket 

és érmeket. Elkészítette gyűjteményének katalógusát, amelyet saját költségén ki 

is adott és tudósoknak, tudományos társaságoknak megküldött. Ezek révén lett 

tagja 1803-ban a göttingeni, 1804-ben a jénai, 1811-ben a varsói és 1812-ben a 

bécsi egyetemnek és akadémiának. Ebből a kiadványból ajándékozott István 

fiának is egy példányt, amelyet gyermeke levélben köszönt meg: "Édes Kedves 

Jó Atyám! Noha én gyenge idöm miatt nem is érdemlem meg a szép Magyar 

Könyvháznak laistromát, és nem is tudhatom megítélni elegendően ennek a' bet-

sét mégis adott az én Kegyes Atyám; hogy én is példáját valaha kövessem, és 

édes Hazámnak boldogságát, amennyire tőlem kitelhet, előre mozdítsam. - Fo-

gok is iparkodni, jól tanulni is, a' hogy tsak lehet, és magamat jóságban gyako-

rolni, hogy így Édes Atyámnak örömöt tsinyálhassak hálaadásul ezért a' szép 

könyvháznak laistromáért.”2437 Gróf Széchényi Ferenc eme döntésének alapján 

született meg a Nemzeti Könyvtár és Múzeum alapítása 1802-ben. Az intéz-

mény működtetésének munkálatai évtizedes szellemi felpezsdülést hozott létre 

az ország életében. 

Ennek, az állandóan jelen levő szellemi táplálkozás igényének igazolására 

idézek egy pár mondatot Szathmáry Eörs „Az örökletes információ eredete” cí-

mű tanulmányából: „Az örökletes információ természete: mechanizmus és evo-

lúció... Századunk a genetikai információk felderítésének jegyében telt el. ...  Az 

új évezred a bioinformatika minden képzeletet felülmúló szárnyalását hozza 

majd. E diszciplínában a genetikai információval foglalkozó molekuláris bioló-

gia és az elektronikus információt kezelő számítógépes informatika lépett frigy-

re. ... A bioinformatika a genetikai információ közismert módját: a DNS-ben 

kódolt szekvenciát veszi alapul: minden további ismeretet innen igyekszik kikö-

vetkeztetni. A molekuláris biológia diadala nem az egyetlen példája a génekben 

hordozott információ felderítésével kapcsolatos forradalomnak."2438 

Ezen információk és ismeretek alapján kijelenthetjük, hogy ezek a kezde-

ményezések kultúránk magas szintű fejlesztése terén, eredendő szellemi kulturá-

lis igényünk kielégítéséből erednek, mint minden ember sajátjából. 

A hamu alatt izzó parázs újra fellángolt, amikor 1825-ben, a több évi szünet 

után az uralkodó, I. Ferenc, végre újból összehívta az országgyűlést. 

                                                 
2437 Gróf Széchenyi István első levele Atyjához. 1803. dec. 26. (Az eredeti a nagycenki 

Széchenyi István Emlékmúzeumban van.) 
2438 Szathmáry Eörs: Az örökletes információ eredete.  Magyar Tudomány 45. (108.) évf. 

2000. 11. sz. pp. 1329-1338. 
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Az országgyűlés, amely a történettudomány használatában a „reformország-

gyűlés” jelzőt kapta, gróf Széchenyi István számára is régen várt társadalmi 

esemény volt. Ez az országgyűlés volt az első, amelyen, mint önálló birtokos 

felnőtt ember, részt vehetett. Érdeklődése és figyelme nem csak a Felsőház ülé-

seire terjedt ki, hanem az Alsóház ülésein is megjelent. Az országgyűlésen meg-

tárgyalandó napirendi pontok között újból szerepelt a magyar nyelvnek a hasz-

nálata és a tudós társaság létrehozásának kérdése. 

Ennek a kérdésnek a megtárgyalását az országgyűlés 1790 óta, már többször 

felvette a napirendi pontjai közé, de pénz hiányára hivatkozva mindig félretet-

ték. A kérdés megoldása állandóan az újabb országgyűlések feladatának lett át-

adva. 

Ezen, az 1825-i országgyűlésen, a kerületi ülésen, november 2-án és 3-án 

újból felvetették a kérdést. November 2-án, Máriássy István követ szóvá tette 

egy magyar tudományos intézet felállításának szükségességét. November 3-án 

Felsőbüki Nagy Pál szólalt fel ez ügyben és élesen bírálta az „elkorcsosult fő-

urakat”, akik elhanyagolják nemzetünk és nyelvünk érdekeit. 

E beszéd után, mindenki megdöbbenésére, gróf Széchenyi István szót kért és 

„a nemzetiség és nyelv erősítése, terjesztése és pallérozása szent céljára” fel-

ajánlotta egy évi jövedelmét e cél megvalósítására.      

Nem a fejéből kipattant szikraként tette meg felajánlását, hiszen évek óta 

várta a kedvező alkalmat, amikor valamit tehet a hazája szolgálatára. Ezt a segí-

tési szándékot édesapja, gróf Szécsényi Ferenc, kötelességként jelölte meg fia 

számára, a neki írt „Intelmekben”: „Te, kedves fiam ... megáldattál jóságos Te-

remtőd által kitűnő bizalmával helyezett állásodra, hogy kegyelmét szétosszad, 

gondoskodj a szegényekről, özvegyekről és árvákról. A pénz tehát csupán el van 

helyezve nálad s nem a te tulajdonod... Alattvalóid verejtéke ez, némely beteg s 

szükséget, éhséget és szomjúságot szenvedő munkás könnyei tapadnak e pén-

zen. Hogy ezeket felszárítsd, a pénz jelentékeny részének az összes szenvedők 

atyja nevében, vissza kell kerülnie hozzájuk...”2439 

Gróf Széchenyi István úgy látta, itt az alkalom, amikor valami jelentőset te-

het a Haza szolgálatára, és megtette az ország legfontosabb tudományos intéz-

ményének létrehozására nagylelkű ajánlatát.  

Gróf Széchenyi István olyan magyar főúri családba született, ahol a magyar 

nyelv használata természetes kapcsolati nyelv volt, eltérően több más főúri csa-

ládtól. Annak ellenére, hogy társadalmi rangjuk, helyzetük megkívánta a több 

nyelv használatát, családi körben magyarul beszéltek. 

Gróf Széchenyi István is ismerte, beszélte a magyar nyelvet. Nemcsak az 

otthoni, családi használat következtében, de tanulmányain keresztül is. Az a 

tény, hogy kora ifjúsága idején, 17. életévét betöltve, hamarosan német és más 

nyelvű társadalmi közegbe kerülve, a magyar nyelv használata, fejlesztése, hát-

térbe szorult az egyéb nyelvek gyakorlása következtében, a magyar nyelvet nem 

felejtette el, csak az ismeretei nem magyarul rögződtek ezután a tudatában. Ezt 

                                                 
2439 Gróf Széchényi Ferenc "Intelmei" István fiához. A Széchényi-család történetének újabb 

dokumentumai az OSZK Kézirattárának gyűjteményében.  
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kellett a későbbi időkben pótolnia, az ismereteit kellett magyar szavakkal behe-

lyettesítenie. 

Anyanyelvünk használata nagy csorbulást szenvedett állammá válásunk ide-

jén. István király államalapítása után a közigazgatás nyelve a latin lett. A köz-

napi beszélt nyelv használatában elterjedt a német nyelv használata a magyar 

nyelv mellett. Az akkor velünk élő nem magyar anyanyelvű népek, szintén 

használták saját anyanyelvüket is a magyar és a német nyelv használatával egy 

időben. 

A hivatalos ügyek intézésénél a latin és a német nyelv volt a használatos. A 

köznapi társalgási nyelv a német volt. Magyarul a köznép beszélt inkább. Ennek 

ellenére vannak nagyon korai magyar nyelven írott emlékeink. Többen ismerték 

és alkalmazták munkáikban a tanultabb emberek is a magyar nyelvet, de nem az 

volt a hivatalos nyelv a közéletben. 

Nyelvünk használata folyamatos. Annak ellenére, hogy írásrendszerünk na-

gyot változott azzal, hogy a rovásírásos módról áttértünk a latin betűs írásmódra, 

nyelvünk beszédhangjai bizonyos csorbulást szenvedtek. Több nyelvész véle-

ménye szerint azáltal, hogy a latin betűs ABC-ben nem volt jel több hangunkra. 

Fejlettségünk bizonyításához írásos nyelvemlékeink is egyre gyarapodnak, 

mind a rovásírásos, mind a latin betűs emlékek területén, előkerülésükkel. Ro-

vásírásos emlékeink közül a 13000 éves „Tordai Napkorongot” az 7000 éves 

„Tatárlakai Korongot” említem. Latin betűs írásos emlékeink pedig azt igazol-

ják, hogy nyelvünk, kezdete óta, megtartotta felépítését, szerkezetét, hangzását. 

Mi megértjük, olvassuk – több néppel ellentétben – az 1000 évnél is régebbi írá-

sos emlékeinket. Nyelvünket megtartottuk. Csiszoltuk, fejlesztettük, finomítot-

tuk, de szerkezetén nem változtattunk. 

Nyelvünkről és nyelvünk gyakorlati alkalmazásáról, használatáról tudnunk 

kell, hogy eredetéről le nem zárt vitatott értelmezés folyik napjainkban is. Egye-

sületünk, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület, érdemlegesen foglalkozik 

nyelvünk használatának, írásunk alakulásának történetével. Egyesületünk egyik, 

pár éve elhalálozott nyelvésze, Dudás Rudolf tagunk, aki a szkíta nyelvvel és 

írással foglalkozott, – számtalan könyvet írt a téma feldolgozása kapcsán – arra 

a megállapításra jutott, hogy ez a nyelv, amit mi most beszélünk, a szkíták által 

beszélt nyelv. 

Igazolta ezzel a megállapítással azt az álláspontot, amit sokan vallanak, 

hogy a magyar nép szkíta–hun eredetű. Őshazája a Kárpát-medence. Ezen meg-

állapítását ez ideig egy nyelvész sem igazolta, sem cáfolta. Ez még várat magá-

ra. A közéletben, még a XIX. század végén is, több magyar nyíltan hangoztatta 

szkíta-hun származásunkat.  

A földtörténeti kutatások is hozzájárulnak, alátámasztják ezt az álláspontot 

azzal a kutatási eredményükkel, amellyel megállapították, hogy az életkörülmé-

nyek korai kialakulásának feltételeihez hozzájárult az a tény, hogy Földünk szi-

lárd kérge itt a Kárpát-medencében a legvékonyabb, kb. 80 km, a Föld többi ré-

szénél sokkal több a földkéreg vastagsága. Az utolsó jégkorszak végén és utána 

itt teremtődött meg legelőbb az életfeltétel a vékonyabb hó- és jégréteg miatt. 

Majd az olvadáskor itt tudtak felhúzódni az emberek és az állatok is a maga-
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sabb, hegyes részekre. Később innen tudtak végigvonulni a hasonló égövű 

szteppés vidékekre, magukkal vivén nyelvüket, szokásaikat. 

A Kárpát-medencében maradottak és visszajöttek révén az évszázadok alatt, 

mióta államiságunk megszilárdult, több kísérlet is volt a magyar nyelvhasználat 

elterjesztésére, de sikertelen kezdeményezések maradtak. Végezetül a nyelvújí-

tási mozgalom eredményeként erősödött meg az igény a magyar nyelv általános 

használatára.  

Újkori nyelvművelőink közül ki kell emelnem Bessenyei György tevékeny-

ségét. Bessenyei György 1765-ben került Bécsbe, Mária Terézia nemesi testőr-

ségébe. 1773-ban megvált a testőrségtől, de a királyi udvarnál, mint a protestán-

sok ügyvivője tevékenykedett tovább. Testőri szolgálata idején döbbent rá nem-

zeti kulturálatlanságunkra és általános műveltségünk elmaradottságára. 1770-

ben, Pozsonyban megjelent „Magyarság” című röpiratában meghirdette a nyelv-

újító programot. Írói tevékenységével indította el a magyar felvilágosodás esz-

méjét, amit az 1772-ben megjelent „Ágis tragédiája” című művével kezdett 

meg. Írótársaival egy modern gondolkodást képviselő írócsoportot alakított, 

amelyet „testőríróknak” nevez az irodalomtörténet. 

Bessenyei György munkássága során arra a megállapításra jutott, hogy 

anyanyelvünk tökéletesítése előrehaladásunk feltétele, és ezért szembeszállt a 

latin nyelvhasználat uralmával. Sürgette egy Akadémia felállítását a magyar 

nyelvi műveltség gondozására és terjesztésére. Hatására mozgalommá vált, erő-

södött az irodalmi műveltség terjesztésének igénye, és a magyar nyelv fejleszté-

sének ügye. A testőrírók lettek a nyelvújítás szorgalmazói. Az irodalom magyar 

nyelvű művelése, azonos szintre emelése a nyugati irodalmakkal, az Ő kezde-

ményezésükre indult el. 

A nyelvújítás munkálatai során persze akadtak nem helyes irányt képviselő 

jelenségek, amelyek ellenkezést váltottak ki több emberből. Tehát a nyelvújítás 

igényének voltak ellenzői is. Két tábor alakult ki: az első a nyelvújítás pártiak, a 

neológusok, a másik, a nyelvújítást ellenzők, az orthológusok. Élénk vita alakult 

ki a két irányzat képviselői között. A XIX. századra is áthúzódó vita 1813-ban 

már olyan éles volt, hogy az orthológusok – név nélkül – egy gúnyiratot jelen-

tettek meg Veszprémben „Mondolat” címen, amelyben a nyelvújításon élcelőd-

tek. A nyelvújítás védelmezői, Kazinczy Ferenc és barátai, Kölcsey Ferenc és 

Szemere Pál, erre a gúnyiratra válaszolva, 1815-ben szintén kiadtak egy röpira-

tot „Felelet a Mondolatra” címmel, védelmükbe vonva a nyelvújítás szükséges-

ségét. 

A neológusok közül Kazinczy Ferencet, akit politikai nézeteiért börtönbe 

zártak, nem tántorították el a nyelvújítás ügyétől a rabságban töltött évek. Ösz-

szesen 2387 napot raboskodott Munkácson és Kufsteinben, de nézeteiben szi-

lárd maradt. Kiszabadulása után harcolt a szélsőséges szemléletek ellen, vitákat 

kezdeményezett. Nemzeti üggyé tette a nyelvújítást. 

Az évtizedekig tartó vitát Kazinczynak az „Orthológus és neológus: nálunk 

és más nemzeteknél” című tanulmánya zárta le. Így fogalmazott: „Jól és szépen 

az ír, a' ki tüzes orthológus és tüzes neológus egyszer' s mind 's egységességben 

és ellenkezésben van önmagával.” 
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A végeredmény: a nyelvújító mozgalom körülbelül tízezer szót alkotott. Ki-

alakult a köznyelv és az irodalmi nyelv. Ez a kettő lett az alapja a nemzeti, meg-

újult nyelvnek. 

Teleki József „A magyar nyelvnek tökéletesítése új szavak és szólásmódok 

által” című tanulmányában összefoglalta a nyelvújítás elméleti és gyakorlati 

kérdéseit, lehetőségeit, határait, határozottan állást foglalva a neológia mellett. 

Később megszületett az új nyelvtankönyv is. Vörösmarty Mihály is részt vett az 

első nyelvtankönyv kidolgozásában. Megszerkesztette az első helyesírási sza-

bályzatot, már 1832-ben. Révai Miklós „Elaboration grammatica hungarica” 

című művében rögzítette álláspontját. 

A nyelv dolga közüggyé vált. Ennek a mozgalomnak köszönhető, hogy a 

magyar nyelv ellen tudott állni a németesítő törekvéseknek, még akkor is, ami-

kor a német lett a közigazgatás, majd a gimnáziumi tanítás, és – a latin mellett – 

az egyetemi oktatás nyelve.  

Ilyen állapotok uralkodtak a magyar nyelv használatának helyzetéről abban 

az időben, amikor gróf Széchenyi István 1825-ben az élére állt annak a nyelvújí-

tó mozgalomnak, amely tulajdonképpen az 1700-as évektől kezdve, mintegy 

száz évig tartott. 

Ilyen társadalmi helyzetben, nyelvi közegben tette meg felajánlását gróf 

Széchenyi István 1825. november 3-án Pozsonyban a követek kerületi ülésén 

egy Magyar Tudományos Akadémia létrehozására, a magyar nyelv kiművelésé-

re. Felajánlását huszár egyenruhában, magyar nyelven e szavakkal terjesztette 

elő: „Én szavazattal nem bírok, én nem vagyok országnagy, de földbirtokos. Ha 

egy Intézet álland fel a magyar nyelv kifejlesztésére, mely polgártársaim nevelé-

sét is elősegíti, úgy felajánlom egy évi egész jövedelmemet, mely 60.000 forint-

ból áll, s az a felállítandó magyar tudós társaság alapjához csatoltassék.” 

Követtársai is felbuzdulván a felajánláson, csatlakoztak a felajánláshoz. Vay 

Ábrahám 8.000 Ft, gróf Andrássy György 10.000 Ft, Károlyi György 40.000 Ft-

ot ajánlott fel e célra. Később többen is csatlakoztak az adományozókhoz és se-

gítették a Tudományos Akadémia létrejöttét. József nádor is 10.000 Ft-ot adott 

az Akadémia megalakításához. 

Elődeink közül többen kifejtették már, hogy minden nemzet csak a saját 

nyelvén lehet tudós nemzetté. Ennek érdekében tettek is sokat, hogy ez megva-

lósuljon. 

Végezetül Málnási Ferenc nyelvész egyik tanulmányából idéznék három 

szavunkra vonatkozó megállapítását. Málnási Ferenc véleménye szerint van há-

rom sorsdöntő, illetve meghatározó szavunk, amelyre felhívja a figyelmünket. 

Ezek: az egyik az „anyaöl”, a másik az „anyaföld”, a harmadik az „anyanyelv”. 

Ez a három szavunk, véleménye szerint, meghatározza létezésünk teljességét, 

ami szerint az „anyaöl” szavunk az életet adó, az életre nevelő szó, az „anya-

föld” szavunk pedig magába foglalja a létezésünket, sorsunkat, munkánkat, ami 

sikereink és kudarcaink színtere – s egyúttal, idővel, nyughelyünk is lesz, az 

„anyanyelv” szavunk pedig egybefogja mind a kettőt, és meghatározza létünket.      

Az „anyanyelvünk” eredetével, történelmével foglalkozó nyelvészek kutatá-

saik során nagyon sok tényt tártak fel, amelyek bebizonyították, hogy anyanyel-
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vünk nagyon ősi eredetű. Ősnyelv. Szépsége logikai felépítésében rejlik. Ennek 

megvédése, megőrzése minden cselekedetünknek az alapja kell, hogy legyen. 

Egy ilyen nyelvvédő mozgalomnak állt az élére gróf Széchenyi István és tet-

te meg felajánlását egy nyelvművelő tudós társaság megalakítására és tevékeny-

kedett a továbbiakban működését elősegítve, aminek eredményeként 1844-ben, 

végül államnyelvvé vált a magyar nyelv. 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2003. november 3-án alkotta meg a 

2003. évi XCIII. törvényt, amelyben november 3-át, Széchenyi István Akadémi-

át alapító példaadására emlékezésül, a magyar tudomány ünnepének nyilvánítot-

ta. 

 

 

 

 

 

 




