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Nehézségek
a magyar jogi műnyelv
megalkotása körül
a 19. század első felében

latin jogi nyelvezet magyarítása először akkor
vetődött fel, amikor az országgyűlés az 1805:4.
tc.-ben jelentősen bővítette a magyar nyelv
használatának körét. A törvénycikk lehetőséget adott
arra, hogy a vármegyék és a városok a kancelláriához
latin és magyar, a helytartótanácshoz pedig csak ma
gyar nyelven írjanak. A királyi kúriához a peres ügyek
__ anyagát ezentúl magyarul is fel lehetett terjeszteni, és a
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törvényhatóságoknak lehetőségük volt a pereket ma
gyarul folytatni. Előírták továbbá, hogy a diétán
szövegezett feliratok szövege magyarul és latinul is
készüljön el.
A magyar nyelv használati körének eme - jóllehet
engedőleges és nem kötelező erejű - kiterjesztése egy
ben azt is jelentette, hogy a törvénycikk által érintett
területeken használt nyelvezetet szinte a semmiből kel
lett megteremteni. A törvény szentesítését követő
évben, 1806-ban Pest megye egy latin-magyar jogi
szótár1 kiadásával próbált meg nyelvi hátteret teremteni
az 1805:4. te. alkalmazásához, kísérletük azonban si
kertelenül zárult. Az 1847-ig tartó időszakban Pestet
követve számos vármegye,2 magánszemély3 és állami
szerv4 adott ki szótárt és más segédkönyveket. Erre
annál inkább szükség volt, mert a magyar használati
köre szinte minden országgyűlés után bővült, 1844-től
pedig az állami és egyházi élet minden területén a ma
gyar lett a hivatalos nyelv. Igény volt tehát az egységes
magyar jogi nyelvre, és többen - sokan - meg is
kísérelték megalkotni azt. Aligha kell hangsúlyozni,
hogy a jogi term inológia különleges bánásmódot
igényelt, hiszen a nyelv eme rétege talán minden más
rétegnél jobban igényli a pontosságot és egyér
telműséget. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem,
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hogy igen lényeges attribútum az egységesség is: az,
1. A szerzők elszigeteltsége
hogy a megalkotott szaknyelvet országosan elfogadják,
mindenki ismerje és használja is.
A korszak egészére jellem ző és mind közül talán a
Ha a jogi műnyelv feudális kori fejlődésén végigte
legsúlyosabb probléma. Akár az 1806. (és 1807.) évi
kintünk. láthatjuk, hogy a fenti három jellem ző közül
szótárak szerzőinek előszavait vizsgáljuk, akár a
egyik sem illik az 1806 és 1847 közötti évtizedekben
következő négy évtized történéseit, ugyanazzal a jelen
megalkotott, vagy inkább csak megalkotni kívánt jogi
séggel találkozunk. A szótárak szerzői vagy nem is
terminológiára. A jelen tanul
tudtak egym ásról, vagy ha
mányban érintett nyelvi réteg
tudtak is, mégsem próbálták
kiforratlanságára
jellem ző,
meg egymással felvenni a kap
hogy - mint a bemutatásra
csolatot, és közösen dolgozni.
T ű n VÉ.S’ Y T U U O M . Á N Y I
kerülő könyvek címéből is
Az 1805:4. te. után keletkezett
kitűnik - a szerzők egészen
szótárak egy része5 vármegyei
M ü S Z Ó T Á R .
1847-ig abban sem tudtak
kezdeményezésre készült. Ez a
egyetértésre jutni, hogy hogyan
tény azt sugallná, hogy a szó
nevezzék a szótáraikban bemu
tárak készítői - vagy legalább
cocttm
tatott vagy bővített rétegnyel
készíttetői, a megyék - kapcso
vet. A szekunder irodalom a
latban
álltak
egymással.
A- M A G Y A R TUDÓ S TÁRSASÁG.
jo g i műnyelv kifejezést használ
Azonban éppen az ellenkezője
ja, de ennek definícióját sehol
igaz. Bár a vármegyék közötti
sem találhatjuk meg. A tanul
levelezést nem tiltották,6 Pest mányban a jogi műnyelv alatt a
az egyetlen vármegye, amely
következő módon definiálható
készített szótárat - már csak a
nyelvi réteget értem: a jogi
szótár kinyomtatása után érte
műnyelv a közigazgatás, tör
sítette a többi vármegyét. Pest
vényhozás és törvénykezés
1806 februárjában elküldte
műszavainak összessége. Jogi
szókönyvét a vármegyéknek, és
műszavak pedig azon szavak,
egyben felszólította azokat,
amelyeket a felsorolt terüle
hogy írásban tegyék meg a
BUDÁN,
teken tevékenykedők és a tudo
m agyarításokkal kapcsolatos
■' VAGYA* cm . rdYETEJl’ »l.n'[VEJ..
mányágak elméletével foglal
észrevételeiket.7 Bihar várme
I S U
kozók munkájuk során alkal
gye válaszában meglepő és igen
maznak, vagy legalábbis ismer
messzire mutató javaslattal állt
nek.
elő: ahelyett, hogy m ege
A korszak utolsó nagy mun
légedett volna azzal, hogy a
kája, a Magyar Tudós Társaság
megyék az észrevételeket írás
A Tönénytudományi mííszótár (1843) címlapja
kiadásában 1843-ban, majd 2.
ban nyújtsák be, felszólította
kiadásban 1847-ben megjelent Törvénytudományi
Pest vármegyét, hogy rendezzen egy országos gyűlést
műszótár reprezentatív kiadványnak készült, valójában
Pest városában, ahol a vármegyei észrevételek kidolgo
egy több évtizedes folyamat sikertelenségének bizo
zói megjelentek és egy szótárt készítettek volna.8 Pest
nyítéka; a több mint 400 oldalas munka egy-egy latin
közölte Bihar javaslatát a többi vármegyével, s a gyűlés
szóra 8-10 vagy akár még több magyar jelentést is
kezdőnapjául augusztus 25-ét jelölték ki. A vármegyék
felvesz. A munkából világosan látszik, hogy a jogi ter
meg is kezdték a munkát.9 A megyék, mint később látni
minológiát 41 év alatt sem sikerült megalkotni, hiszen a
fogjuk, soha nem küldték el követeiket Pestre - ez volt
szókincs nem pontos, nem egyértelmű, és bősége folytán
az egyetlen alkalom, amikor felsőbb utasítás miatt nem
természetesen a legkevésbé sem nevezhető egységesnek.
sikerült a terminológián dolgozók munkáját összehan
Jelen tanulmányban, a készülő doktori disszertációmhoz
golni. Később erre m ár kísérlet sem történt.
folytatott kutatásokra támaszkodva, azt kísérlem meg
Pest titkolózását és sietségét, amelynek köszön
bemutatni, hogy a magyar nyelv használati körének
hetően már 1806 februárjában ki volt nyomtatva a
bővítését követően miért nem sikerült a magyar jogi mű
szótár, bizonyára azzal magyarázhatjuk, hogy a várme
nyelv megalkotása. A nyelvújítás, a nemzeti nyelv
gye a vezérmegye szerepében akart tetszelegni. Talán
előretörése, a törvényekkel folyamatosan bővített jogkör
ennek tulajdonítható, hogy három törvényhatóság,
mind azt feltételezné, hogy a magyar nyelv eme rétegét a
Zala, Veszprém és Baranya vármegye, nyomtatott
korszak nyelvészei és jogászai gyorsan fejlesztették,
„ellenszótárt'’ adott ki (a többi csak Pestnek írta meg
hiszen a hivatalos, törvényi támogatás mellett a kor
észrevételeit). M ár e korai szakasz széthúzására
szellem is kedvezett az ilyen irányú törekvéseknek. Öt
jellemző az is, hogy Zala és Veszprém egy évig nem
pontba szedve mutatom be a legjellemzőbb problémákat,
válaszolt Pest 1806. februári levelére, végül szótáraikat
amelyek lehetetlenné tették, hogy a jogi műnyelv megal
az 1807. júniusi közgyűlésen mutatták be a pesti ren
kotásának folyamata sikerrel záruljon.
deknek, akiktől Veszprém azt kérte, hogy támogassák
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nyarán nem adódott alkalom. A szótárt az 1808. évi
javaslatát az 1807. évi országgyűlésen, miszerint Veszp
országgyűlésen kellett volna bemutatni. Kerényi Ferenc
rém fel kívánja állítani a Magyar Tudós Társaságot,
szerint a szótár elkészült, azonban nincs m eg.13
valamint a jogi műnyelv megalkotására egy ad hoc
Valójában még az sem biztos, hogy elkészült, mivel a
bizottságot. A jegyzőkönyv szerint a leveleket és a
könyvet a témával foglalkozó valamennyi szerző közül
szótárakat a levéltárban helyezték el.10
kizárólag Bakos Gábor em lítette meg 1883-ban.
Az összhang hiányát tapasztaljuk abban az esetben
Szerinte a szótárat 1807-ben, az országgyűlés
is, ha a magánszemélyek által készített szótárakat vizs
szünetében elkészítették, azonban
gáljuk. Az első három szótár ese
- ismeretlen okok miatt - további
tében az elszigeteltség könnyen
*
intézkedésig Pest vármegye levél
magyarázható és természetes is.
MAGVAK
tárában helyezték el, és soha többé
Míg a vármegyék saját kezde
T Ü J t t F J É i V F l í l í Z ÉJ&JT
nem vették elő. Bakos nem említi,
ményezésükről értesíthették volna
hogy ő maga személyesen látta
a többi megyét, egyes vármegyei
volna a könyvet.14 Mindenestre
táblabírák valóban nehezen talál
emblematikus, hogy az egyetlen
hatták meg egymást. Szótáraikban
szótárat, amely országos összefo
Peretsényi és Szrógh is világosan
gással készült, valójában két
leírták, hogy mennyit tudtak a
em ber készítette és soha senki
készülő szótárakról. Szrógh a
nem használhatta.
könyve végére illesztett „TóIF első b b e n g e t/e /e m m e lle tt
A vármegyék 1807 után meg
dalék”-ban jegyzi meg, hogy
( l a n t i
sem próbáltak egy közösen lét
„M inekutánna eddig mentem
T R I T T .V E R - H Á R O L V 1
rehozott szótárat kiadni. A rendek
volna, kezemhez került Tekintetes
k<
">xwNvoarr •isnínttvu.
kezéből így kicsúszott a kez
Nemes Pest Várm egyének” 11
deményezés, ráadásul nem akadt
szótára, amelyet ő alig néhány
olyan nagyformátumú szerző sem,
pontban bírált meg. Peretsényi
aki megpróbálkozott volna azzal,
ezzel szemben nem csupán Pest
hogy az ország vezető jogászait és
vármegye
könyvéről
tudott,
nyelvészeit közös munkára kérje
hanem arról is, hogy a vármegyék
M *eH ien9
fel. Az egységes jogi műnyelv
szervezik az országos gyűlést.12
« ’ liia iliV K ' b c t f U iv c I é s k ó liM - t r é n .
V t\
rtlliiiik sy,rim.
megalkotásának hiányát a későbbi
Ennek ellenére kiadta szószedetét,
t S.1 ■».
szótárak szerzői közül mindössze
mert hozzá kívánt járulni a gyűlés
Fogarasi János panaszolta fel
munkájához. Peretsényit aligha
előszavában,
de a szabatos termi
nem az motiválta, hogy tudta, a
Magyar törvénykezési szótár (1837)
nológia megteremtése érdekében
szótárában levő szavak és szó
ő sem tett semmit (sőt, túlzó neológus elvei alkal
alkotási alapelvek bizonyosan képviselet nélkül marad
mazásával, addig ismeretlen szavak felvételével inkább
nának, ha ő nem küldi el munkáját Pestre. Szirmay
rontott a helyzeten). Fogarasi előszavának utolsó előtti
Antal a Glossariumb&n nem említi, hogy bármilyen
bekezdésében azt írta: „addig, míg műszavaink a leg
más, újabb szótárat látott volna, vagy akár tudna a Pest
nagyobb határozottsággal kidolgoztatva, a miveltebb
vármegyei gyűlésről. Mint később látni fogjuk, szótárá
közönségtül nyilvános vagy hallgatag javalást nem
nak felépítése és szókincse is valószínűsíti, hogy telje
nyerendének, elveszett m unkának tartom minden
sen egyedül dolgozott könyvén.
tudománybeli forditgatásainkat.” 13 Az, hogy egy elis
A helyzet, amelyben az első szótárakat készítették,
mert személyiség kezébe veszi az irányítást, és kisebb
magyarázatul szolgálhat, hogy miért nem vették fel a
közösséget szervez saját irányításával, nem lett volna
készítők a kapcsolatot egymással. A Bihar vármegye
példa nélküli. Korábban Révai és Verseghy is érdemi
által indítványozott országos ülésre végül soha nem
munkát végzett a terminológia megalkotásában, sőt
került sor, és ez döntően befolyásolta az elkövetkező,
még Kazinczyt is felkérték, hogy segítsen a zalai szótár
csaknem negyven év történéseit. A kortársak is
megírásában.16 Sajnos 1807 után sem ők, sem mások
tisztában voltak azzal, hogy milyen alkalmat szalasztot
nem próbálkoztak, és a kezdeményezés a hivatalos
tak el, amikor önhibájukon kívül (a nádor tiltása miatt)
szervekhez került át. Ez egyben azt is jelentette, hogy a
nem tudták országos ülésen megvitatni a jogi termi
jogi terminológiát nem egy alulról jövő, országos moz
nológia alapelveit, és kialakítani szókincsét. Az utolsó,
galommal, hanem felülről indított ocrroy-val fogják
valószínűleg sikertelen kísérlet az 1807. évi országmegalkotni.
gyűléshez köthető. Mivel az 1806. évi országos gyűlés
A hivatalos nyelvezet kodifikálásának igényével két
kudarcba fulladt, a rendek, mentve a menthetőt,
szótár is fellépett. Az első az 1837-ben kiadott Magyar
elhatározták, hogy a pesti szótár első kiadásának
törvénykezési szótár, am elynek előszavában azt
alkotóját és a vármegye követét, O ttlik Dánielt,
olvashatjuk, hogy a kúria a „habozás, bizonytalanság,
valamint követtársát, Szentkirályi Lászlót bízzák meg,
határtalanság, és [...] hom ályosság” 17 elkerülésére
hogy a vármegyéjükhöz beérkezett javaslatokat is
alkotta meg a könyvet. Beleolvasva világosan látszik,
__ figyelembe véve végezzék el azt a munkát, amire 1806
24
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hogy a régi szótárak szókincsét dolgozták egybe. A
szavak kiválasztásáról viszont elism erően nyi
latkozhatunk; a szerző (vagy szerzők?) jó érzékkel
válogatta (válogatták?) ki a rendelkezésre álló anyagból
a nyelvérzék által akár máig megtartott kifejezéseket. A
másik (és utolsó) hivatalos szótárt 1845-ben adta ki a
Magyar Kancellária. A könyvben, amely a Hivatalos
műszótár címet viseli (a hivatalos itt 'tisztségviselői’
értelemben áll), semmiféle bevezetést nem találunk, sőt
még a készítőre sincs semmilyen utalás. A könyv meg
jelentetésével a kancellária véget kívánt vetni annak a
folyamatnak, amely 1843-ban tetőzött az akadémiai
Törvénytudományi műszótár kiadásával; ez általában
8-10 (szélsőséges esetben akár 15) magyar jelentést
hozott egy-egy latin kifejezésre. A kancellária szótára
azonban nem kerülhette el sorsát: a Törvénytudományi
műszótár - 1847-es cím lapja szerint a „második,
tetemesen bővített, kiadás" - már a Hivatalos műszótár
szavait is tartalmazta. A korszak utolsó, nagy kiad
ványa csak még jobban összekuszálta a szálakat.

2 . A z egységes jogi képzés hiánya
A Ratio Educationis kiadása után (illetve részben
már egy évvel előtte, mivel a győri akadémia már 1776ban jogakadémia rangot kapott) alapították meg az öt
királyi jogakadémiát, ezek azonban csak alig néhány
évig biztosíthatták az oktatás valam ilyen szintű
egységességét. A katolikus és protestáns felekezeti
ellentétek, az ebből eredő széttagoltság komoly múltra
tekintett vissza, de a Ratio Educationis hatását sem
lehet elhanyagolni. A rendeletben foglaltakat a
protestáns egyházak nem ism erték el magukra
kötelezőnek, nem fogadták el a tanrendet sem. A külön
böző felekezeti iskolákban már a 18. század végén
megalakultak a jogi tanszékek (Pozsony, Sárospatak,
Debrecen - az első evangélikus, az utóbbi kettő refor
mátus irányítás alatt), amelyek jogakadém ia rangra
emelkedtek. A 19. század első felében újabb felekezeti
iskolákban hozták létre a jogi tanszékeket (Kecskemét,
Pápa. Máramarossziget. Eperjes), amelyek idővel szin
tén megkapták a jogakadémia rangot. A képet tovább
színesítette a katolikus egyház által működtetett egri
joglíceum (később szintén akadémia lett) és a pécsi
jogakadémia, mely 1831-ben jött létre. A kormányzat
ezeket állami jogakadém iának ism erte el. Ilyen
körülmények között, amikor a tananyag felekezetenként más volt, ráadásul a különböző felekezeti
intézmények szinte ellenségként kezelték egymást, az
egységes jogi nyelv megteremtése gyakorlatilag kivihetelen feladat lett volna.

3. A z udvar ellenkezése
Bécs az 1805:4. törvénycikk szentesítése után
meglehetősen nemtelen módszerekkel próbálta elérni,

hogy az országban a hatályba lépett törvényt gyakor
lati okokból ne lehessen alkalmazni. Először a Pest
vármegyébe tervezett, m ár többször em lített országos
gyűlést akadályozta meg az udvar. Am ikor Pest
kihirdette ezt. és erről a nádort - mint főispánját értesítette,18 az válaszában kifejtette, hogy a tiszti
szótár megalkotásához szükségtelen országos ülést
tartani, mivel a munkát levelezés útján is el lehet
végezni. Kerényi Ferenc munkájában helytelenül úgy
véli: Pest ellenzéki szelleme mutatkozik meg abban a
tényben, hogy a nádor két tiltó levelet is kényszerült
írni a várm egyéjének,19 valójában csupán ugyanazt a
levelet olvasták fel kétszer (egyszer a júliusi kisgyűIésen, egyszer pedig az azt követő, augusztusi köz
gyűlésen). A nádor levelét azért kellett gyorsan, a
kisgyűlésen megválaszolni, mert a májusi után csak
augusztus 26-án kezdődött a közgyűlés, tehát ha addig
várnak, nem lett volna idő értesíteni a vármegyéket.
Pest mindenesetre m ár július 18-án értesítette az
ország összes alispánját, hogy hirdessék ki: a Pestre
tervezett gyűlésre kitűzött „határnap elm úlna, e
szerént a kérdésben vett összejövetel ez úttal sem
eshessen meg” .20
A másik támadást az udvar 1807-1808 fordulóján
indította a m agyar nyelv ellen. Johann Michael
Armbruster, a cenzúrahivatal udvari titkára21 a Cotta
nevű tübingai kiadón keresztül pályázatot íratott ki egy
műre. Bár a pályázat címében egy kérdés szerepelt
(alkalmas-e a magyar nyelv hivatalos nyelvnek?), a
kiírók nyilván nemleges válaszokat vártak. A nagy port
felvert tübingai pályadíj ötletét a kortársak a nádornak
tulajdonították, pedig a szálak még m agasabbra
vezettek: Armbruster pályadíjának meghirdetését maga
I. Ferenc hagyta jóvá.22
A korm ányszervek később ugyan nem akadályoz
ták ilyen eszközökkel a m agyar nyelv használati
körének bővítését, de figyelem be kell vennünk,
hogy az első hivatalos szótár m egalkotására mégis
csak 1837-ben került sor. Ha a m agyarnak nevezett
korm ányszervek szívükön viselték volna a nemzeti
nyelv sorsát, bizonyára nem csak 1844-ben lett
volna állam nyelvvé a m agyar. Bécs sajnos egyál
talán nem tám ogatta a m agyar m int hivatalos nyelv
bevezetését. A központ tevékeny ellenállása, majd óvatosan fogalm azva is - passzív érdektelensége
egyszerű kicsinyességgel m agyarázható. A biro
dalom nyugati felében m ár létezett a Sonnenfels
által kialakított G eschaftsstyl ,23 am ely a ném et
nyelvújítás gottschedi elvein alapult.24 Csak szűk
látókörűséggel és kicsinyes ellenkezéssel m agya
rázható az, hogy az udvar 1806-1808 között
ugyanezen folyam attal szem ben próbált politizálni a
birodalom keleti felében, m iközben a Lajtán túl a
hivatalnokoknak majdnem 25 éve kötelező vizs
gaanyag volt25 a felvilágosult tudós könyve. Bécsnek m indenesetre annyit sikerült elérnie, hogy segít
sége - vagy akár helyesen használt hatalm i szava hiányában a m agyar jogi nyelv az 1844:2. te. szen
tesítésekor sem volt m ég kidolgozva.
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által készített Hivatalos m űszótár is a régi ered
ményekre épült. Természetesen az egymásra épülést
A nyelvújítási mozgalom hatása a jogi műnyelv
nem úgy kell elképzelnünk, hogy az újabb szótárak szó
kialakítására ambivalens. A nyelvezet stílusát és időtál
szerint tartalmazzák a régi szótárak anyagát, és csak
lóságát segítette, hogy a nyelvújítás korában kezdték el
néhány újabb kifejezéssel bővítették azokat.
a kialakítását. A korábbi m agyar nyelvű munkákat
1806-1807 után a szótárakba foglalt latin szavak száma
átlapozva - ez tulajdonképpen Werbőczy Hármas
folyamatosan nőtt, és a könyvek a magyar nyelv újabb
könyvének különböző kiadásait
szavait magukba olvasztva váltak
jelenti - láthatjuk, hogy az ott
korszerűvé. A szótárak szókész
használt jogi terminológiát nem is
letében a leglátványosabb válto
MAGYAR
nevezhetjük műnyelvnek, hiszen
zás az 1830-as években ment
terjengős fordításokat, körülmé
végbe; az ekkor készült munkák TISZTI ÍRÁSMÓD
nyes, körülírt kifejezéseket tartal
először Fogarasi János, majd a
P O L G Á R I IG A Z G A T Á S maz, és így a műnyelvek követel
kúria szókönyve - már sok olyan
»• ""
ményeinek nem felel meg. Ezzel
tuu r á NTKEzéfiszót tartalmaznak, amelyek kiszo
szemben, bár fentebb a jogi mű
S Z ü T - Á R Á V A i„
rították az 1806-os állapotot rög
nyelv folyamatos fejlődését, válto
A'
zítő szótárak kifejezéseit.
MAGYAR
zását hangsúlyoztam, a nyelvújítás
A nyelvújítás pozitív hatásai
I V I Ú S Á G N‘ A K.
korának terminológiája legalább
mellett
azonban meg kell említeni
HASZNÁLÁSAI ! A
részben kiállta az idő próbáját, és
a negatív befolyást is. Egy telje
» l •»!*
PAULY KÁROLY
nem is csak azok a szavai, ame
sen új term inológia kialakítása
SUCT IR V0VA&ICOK Cl PISTA.
lyeket a régi magyar szókincsből
még akkor is komoly nehéz
vettek át (per, alperes, felperes,
ségekbe ütközik, ha egy nyelv
törvény és más alapszavak), ha
már kialakult szókészlettel ren
nem azok is, amelyek ekkor kelet
delkezik, amelyet esetleg világos
keztek, vagy amelyeket ekkor újí
nyelvtani szabályok alapján lehet
tottak fel. A legkorábbi szerzők,
bővíteni. A 19. század elején
Révai Miklós, Verseghy Ferenc,
azonban a nyelvalkotást gátolta,
I! II II A V
Kisfaludy Sándor, Pápay Sámuel, f p H . v m í M i m L l i L i : v u m * v e t r u v í i ,
vagy legalábbis nehezítette az,
i 3 3~:
akik a pesti, zalai, veszprémi
hogy még a szóalkotásnak sem
szótár készítésében vettek részt,
voltak meg a szabályai, a nyelv
mind óvatos nyelvújítók voltak,
újítás legnagyobb vitái éppen a
Pauly Károly: Magyar Tiszti írásmód (1827)
szóalkotási elveik összhangban
körül
zajlottak, hogy mely szóal
című könyvének címlapja
álltak a nyelvérzék által sugall
kotási módok helyesek és melyek
takkal. Munkájuk időtállóságát mutatja, hogy a későbbi
nem. A jogi műnyelv létrejötte tehát kétszeresen is
szótárak szerzői akár megemlítették, akár nem, mind az
problémás folyamat volt: a nyelvezet kialakítását
ő szótáraikból indultak ki, azokat egészítették ki az
tovább nehezítette, hogy az a rendszer sem volt kész,
évtizedek során. Sorra véve a későbbi szótárakat:
amely szabályozta volna a terminológia megalkotását.
Márton József Lexicon trilingve... (1818) című hatal
Vagyis mindenki máshogyan fogott a feladathoz; volt,
mas munkájának jogi melléklete láthatóan a régi
aki helytelenítette a nyelvújítás módszereit, és a több
szótárak anyagát tartalmazza. Pauly Károly 1827-ben,
száz év előtti terminológiát is felhasználta szótárának
Budán megjelent Magyar tiszti írásmód a ' polgári
megírásakor (Szirmay Antal), más viszont maga alko
igazgatás' és törvénykezés' szótárával című munkája
tott szótárai kiadásaihoz egyre újabb és újabb szavakat
semmiféle előszót nem tartalmaz, de a szótár szenny
(Fogarasi János).
címlapjának belső oldalán egy Pápay Sámueltől vett
Végül az 1806-1807 folyamán Pestre írott levelek
idézet olvasható. Bizaky Puky Károly 1830-ban, Pesten
közül érdemes idéznünk Hont vármegyéét, hogy lás
megjelent Honni törvény szótára elején említi, hogy az
suk: a szótárírók közötti viták hogyan csapódtak le a
országgyűlési jegyzőkönyveket és a régebbi munkákat
vármegyék nemességének körében. Hont 1807. január
használta. Fogarasi János, a kor egyik legelszántabb
ban írt levelében27 tudósította Pest vármegyét, hogy a
neológus szótárírója jól ismerte (de nemigen használta)
rendek országgyűlési tárggyá kívánják tenni egy
az előtte megjelent szótárakat, hiszen könyvének
szótárkészítő bizottság felállítását. Az indoklásban a
(Diákmagyar műszókönyv, a magyarhoni törvény- és
vármegye világosan megmondta, hogy véleménye
országtudománybul, Pest, 1833) legelső mondata így
szerint erre azért van szükség, mert már annyi szótár és
hangzik: „M inden eddigleni törvény- és pörbeli
könyv forog közkézen, hogy azok csak nehezítik az
szókönyvek nem műszókönyvek, am iknek köllene
egységes magyar jogi nyelv bevezetését. Hont egyaránt
pedig lenniök.”26 Az 1837-es kúriai szótár szóanyaga is
kiválóra értékelte Szirmay Antal és Balogh István
válogatás, bár a bevezetésben erről nem esik szó. A
kanonok szótárait, valam int Georch Illés Honnyi
Magyar Tudós Társaság kísérleteiről már ejtettem szót;
törvény (Pozsony, 1804-1809) című munkáját. A
__ a két műszótár vállaltan kompiláció volt. A kancellária
hangsúly ez utóbbi megállapításon van: ha Hont rendjei
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történeti szemle

kiigazodtak volna a nyelvújítás dzsungelében, nem
írhatták volna egyszerre mindhárom fenti munkáról,
hogy kiválóak, hiszen Szirmay szélsőségesen ortológus
és Balogh István kanonok erősen neológus könyve
aligha állhatna távolabb egymástól.

jegyzőkönyvben szereplő adom ányozók-előfizetők
közül hiányzik az első alispán. Laczkovics György
neve.34 Zala vármegyében az első alispán Sümeghy
József, a m ásodik ifj. O szterhueber Ferenc volt.
Sümeghy a felvilágosult abszolutizmus kiszolgálója,35
gyűlölt és még évtizedekkel később is megvetett
alispán volt,36 bár ez nem jelenti bizonyosan azt, hogy
ő „morgolódott” volna a magyar
5. Vármegyei ellenkezés
nyelv bevezetése ellen.
és széthúzás
Mikroelemzéssel a két levél
ből két különböző m entalitás
A
vármegyék
ellenkezése,
olvasható ki, m elyek egyben
érdektelensége a tárgyalt időszak
példák arra, hogy milyen nehéz
OSZVE-SZEDEGETTE
elején két fronton m utatkozott
ségekkel kellett megküzdeni a
ETTRE-KAR CH At
m eg.28 Egyrészt teljes megyék,
magyar nyelv támogatóinak.
OEOI Í CR
I LLÉS ,
másrészt egyes megyei tisztviselők
Az első levélben idézett
T ü k lN T & r s f t k c K X n v Aj T m í g v a s a i t , ( ' s e x e s v a j utasították el, hogy a vármegyei
k a í z é k .h k T Á a t« - a i A / L r .\ , r a i - e s a O D T (I o t i U i ,
Laczkovics György álláspontja
■U KIUÁLLTI OKTAT*!.
életben a latin szerepét a magyar
m erev elutasításról árulkodik.
vegye át. Az 1805:4. te. nem tette
Amennyiben feltételezzük, hogy
kötelezővé a magyar nyelv hasz
Ferenczy János azt írta le, amit
nálatát sem a vármegyékben, sem
ELSŐ-KÖNYV.
Laczkovics m ondott, az első
más területen.29 így a magyar hi
alispán nem hozott fel explicit
vatali nyelv bevezetése és annak
érveket a latin mellett és a ma
megalkotása, ápolása nem törvé
gyarellen. Ez azt jelentheti, hogy
E i fh u e.
U u u ftiu -rc o
nyi, hanem csak hazafias kötele
Laczkovics nem a magyar nyelv
zettség volt. A vármegyei vezérkar
hiányosságai, hanem egyáltalán a
egészének vagy egyes tagjainak
magyar bevezetése miatt volt fel
P O S Ó N K B A iV .
érdektelensége, sőt ellenérdekelt
háborodva. Az alispán alighanem
U F .L .N A Y G Y Ö R G Y A L O Y S ’ B E T Ű I V E L ,
sége összefügghetett azzal, hogy
személyes félelmei miatt állt a
l l O j .
bizonyos esetekben a vármegyék
latin nyelv védelmezői közé. A
sem üdvözölték a magyar nyelv
m agyar hivatali, jogi nyelv
lassú térnyerésének első mozza
bevezetése azt jelentette, hogy a
natait. A vármegyei vezérkar csú
Georg Illés: Honnyi törvény (1804) című
latinul tudók súlya, tekintélye
könyvének címlapja
csát (eltekintve a megyéjükben
csökken; iskolai tanulmányaik,
általában igen ritkán megjelenő és amúgy is hatalmi
amelyeket latinul folytattak, értéktelenebbé válnak,
szóval kinevezett főispánoktól) jelen tő alispánok
hiszen ezután sokkal többen tudnak megjelenni a hiva
ellenérzéseire szeretnék két példát hozni. Az első Pest
talos fórumokon; a jogot ismerők addig zárt köre
vármegyéből való. 1806 decem berében Ferenczy
kitágul, közösségük felhígul; a régi tisztviselőknek a jól
János30 Horváth Istvánnak (ekkor Örményi József
ismert és gyakorlott latin helyett meg kell tanulniuk egy
országbíró fia nevelőjének) írt levelében ezt
csaknem új nyelvet. És nem utolsósorban figyelembe
olvashatjuk: „Az egyik Vicispán azt mondja - ő nem
kell vennünk a pusztán lélektani okokat is: a latinhoz
alispán, hanem vicispán - a Nótáriusok nem Jegyzők,
puszta megszokásból is ragaszkodhattak a tisztviselők,
hanem Tekintetes Nagyságos Nótárius Uraimmok!”31
egyszerűen elvből utasítva el mindenféle újítást. Az
Csaknem ugyanezt írja a zalai szótárkészítő deputáció
idézet vége pedig egy méltóságában megséitett ember
egyik tagja, Nagy József 1806 decem berében
reménytelen dühkitörése: „a Nótáriusok nem Jegyzők,
Kazinczyhoz írt levelében: „Az itteni viceispány ismét
hanem Tekintetes Nagyságos Nótárius Uraimmok!”
morgolódott a magyar nyelv ellen, azt dörmögvén,
A második levél legalább ilyen összetett problémára
hogy legalább a Juridicumban szükség volna megtar
világít rá. M íg Laczkovics a nyelven kívül eső, szavak
tani a deák nyelvet. Én azt feleltem rá: hogy ezen már
ban meg sem fogalmazott, de nagyon is valóságos
túl vagyunk".32
érvekkel utasítja el a magyar nyelvet, addig Zala egyik
Pest vármegyében szinte bizonyosan Laczkovics
alispánja - bár szintén kimondatlanul - nyelvi érveket
György első alispánra vonatkoznak Ferenczy János
hoz. A szöveget itt is részletesen elemeznünk kell
szavai. A másik alispánt, Szentkirályi Lászlót ugyanis,
ahhoz, hogy az alispán érveit és indítékait feltárjuk.
mint említettem, az 1807. évi országgyűlésen meg
A levélből vett idézet azt mondja, hogy legalább a
bízták az országos szótár elkészítésével, és ugyanő
juridicumban szükség lenne megtartani a latin nyelvet.
1806. augusztus végén, előfizetés formájában 20 forin
A zalai alispán kevésbé elutasító, mint a pesti, hiszen a
tot ajánlott fel Révai M iklósnak „az eredeti
lehetséges területek közül csak egyről akarja kizárni a
Magyarságot híven megfejtő”, nyomtatás előtt álló
magyar nyelvet. Az 1805. évi törvény 2., 3. és 4. parag
kö n y v ére." Beszédes ugyanakkor az, hogy a
rafusai különböző engedményeket tartalmaztak. A 2.

HONNYI TÖRVÉNY.

paragrafus lehetővé tette, hogy a kancelláriához latinul
és magyarul írjanak. A Helytartótanáccsal ezután már
csak magyarul lehetett levelezni, és a Helytartótanácsnak is magyarul kellett visszaírnia a magyar nyel
vű levelekre (3. §). A Kúriához pedig a magyarul foly
tatott pereket fel lehetett küldeni anélkül, hogy lefordí
tották volna latinra (4. §). Lehetőség volt továbbá arra
is, hogy a törvényhatóságok bevezessék a magyar nyel
vet a törvénykezés területén. Az alispán valószínűleg
gyakorlati problémát látott abban, hogy a legtöbb
iratanyagot termelő törvényszékek munkáját azzal
lassítsák és tegyék bizonytalanná, hogy egy még nem is
létező, és így nem egységes magyar nyelven kelljen
vinni az ügyeket. Aligha véletlen ugyanis, hogy az
alispán a törvény öt paragrafusa közül csupán a
törvénykezésre vonatkozót (és kimondatlanul esetleg
az azzal szoros összefüggésben álló, a kormányszerveknek és a Kúriának írt levelek nyelvét szabályo
zókat) „utasította el”. Az országgyűlési feliratok két
nyelvűsége (1. paragrafus) azért nem jelentett prob
lémát, mert a hivatalos változat ekkor még a latin
nyelvű volt, tehát a magyar nyelvű fordításnak pon
tosnak kellett ugyan lennie, de annak pusztán tájékoz
tató szerepe volt - túl azon, hogy a rendek ezt a parag
rafust is jelentős, továbbfejleszthető sikerként könyvel
hették el. A nemzeti nyelv oktatása az ország bizonyos
iskoláiban (5. paragrafus) Zalában (vagy bármely ma
gyar többségű vármegyében) semmiféle gondot nem
okozhatott.37
A fentebb idézettek azonban nem csupán egyes
megyei tisztviselők elszigetelt véleményei, „morgolódásai” lehettek. Pest vármegye szótára és az orszá
gos gyűlésre vonatkozó felhívása ugyanis egyáltalán
nem aratott osztatlan sikert. A következő felsorolásból
látni fogjuk, milyen fogadtatása volt az 1805. évi
országgyűlés berekesztése után a negyedik törvénycikk
rendelkezéseinek. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk,
hogy a törvény nem volt kötelező erejű, tehát azokban
a vármegyékben, amelyek nem kívántak részt venni a
m agyar term inológia megalkotásában, udvariasan
ugyan, de elutasíthatták Pest vármegye felkérését a
szótár bírálatára, és meghívóját az 1806-ra tervezett
országos gyűlésre. A Pesthez beérkezett válaszok
szerint sorra véve a vármegyéket, aktivitásuk alapján
csoportosíthatjuk őket.38 Eltekintve a részletes
elemzéstől a következő (egyszerűsített) csoportokat
állíthatjuk fel.
1. Az országos gyűlést támogatta, de semmilyen
további választ nem adott három vármegye: Bihar,
Máramaros, Abaúj.
2. Észrevételei kidolgozására bizottságot állított fel.
de eredményeit (ha voltak) nem küldte el hét vármegye:
Hont, Szabolcs, Baranya, Esztergom, Bereg, Ung,
Csanád.
3. Pestnek megküldte a szótárra tett észrevételeit 14
vármegye: Tolna, Szatmár, Somogy, Gömör, Győr,
Csongrád, Sopron, Krassó, Nyitra, Ugocsa, Nógrád,
továbbá Zemplén, Zala és Veszprém. Zemplén 1806.
__ szeptemberben írt vissza, és elküldte Szirmay Antal
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Magyarázattya azon szóknak... című munkáját. Zala és
Veszprém több mint egy évnyi hallgatás után, 1807-ben
küldte meg saját szótárát Pestnek, amikorra az országos
mozgalom tulajdonképpen már kifulladt.
4. Válaszolt Pest felhívására, de levelében meg sem
említi az országos gyűlést, sem észrevételeit nem
küldte el 10 vármegye: Liptó, Moson, Bács-Bodrog,
Trencsén, Árva, Szepes, Komárom, Sáros, Békés, Bars.
5. Egyáltalán nem válaszolt Pest levelére 14 vár
megye.
Vagyis a 48 vármegyéből valójában mindössze a
harmadik csoportba sorolt megyék, s azok közül sem
mind tám ogatta aktívan Pest vármegye 1806-os
kezdeményezését! A passzivitás ezzel együtt nem
jelenti azt, hogy a megyék a magyar nyelv ügyét is
elhanyagolták volna. Az első, második és negyedik cso
portba tartozó vármegyék közül ugyanis több jelezte,
hogy ügyeiket vagy azok nagy részét magyarul fogják
vinni, vagy m ár most is magyarul viszik (Baranya,
Bács-Bodrog, Bereg, Békés, Csanád, Esztergom, Hont,
Komárom, Moson, Nógrád, Szabolcs, Ung). További
kategóriákat állíthatnánk fel más kritériumok alapján,
pl. több vármegye is beszámolt arról, hogy kötelezővé
tették a magyar oktatását az alsó iskolákban, vagy,
hogy minden harmadik-negyedik istentiszteletet vagy
misét ezentúl magyarul fognak tartani, illetve több
helyről jelezték, hogy szükséges lenne egy országos
bizottmány felállítása a műnyelv megalkotására (né
hány vármegye már írt is ebben az ügyben a kormányszerveknek) stb.
A beérkezett válaszok közül mindent összevéve
három volt elutasító. Trencsén, Árva és Szepes ugyanis
egyaránt azt írták Pestnek, hogy a vármegyében senki
nem tud magyarul, de amennyire tudják, igyekeznek
teret adni a magyar nyelvnek.
Külön kiemelendő Liptó vármegye válasza. A rendek
üdvözölték Pest kezdeményezését, de kilátástalannak
ítélték a magyar nyelv helyzetét vármegyéjükben, és segít
séget kértek: „[hogyan lehetne] egynéhány felsőbb vár
megyékre nézve a magyar nyelv közönséges felvételeit
könnyebbíteni, hogy az e részben elő forduló akadályok a
hazafiak sérelme nélkül elhárittatván, minden hazafi
győzettetne meg arról, hogy a magyar nyelvnek [...]
felvétele az egész hazának [...] hasznára szolgálni fog.” A
következőkben látni fogjuk, hogy a felvidéki vármegye
nagyon lényeges, és nem csupán a „felsőbb” vármegyékre
jellemző problémát fogalmazott meg.
Elutasító vagy semmilyen választ sem küldtek a
következő vármegyék: Pozsony, Bars, Trencsén,
Turóc, Árva, Liptó, Zólyom, Szepes, Torna, Arad,
Temes, Torontál, Szerém, Verőce, Pozsega, Vas, Fejér,
Heves-Külső Szolnok, Borsod. A vármegyék világosan
csoportokra bonthatók. Két nagy, összefüggő tömböt
alkotnak a felvidéken és a déli országrészben fekvő
vármegyék, amelyekben a magyarság kisebbségben
volt. A másik csoportot az ország belsejében fekvő,
magyar többségű vármegyék alkotják. Az ő passzivitá
suk okait nehéz feltárni. Elképzelhető - akármennyire
is fontos ügyről van szó - , hogy egyszerűen hanyagság,

Jog
vagy a megyei bizottságok szokásos lassú ügymenete
tehető felelőssé azért, hogy ezek a megyék nem vála
szoltak Pest felhívására. Emellett az is lehetséges, hogy
néhány vármegyében a fenti levelekben idézett alispáni
álláspont uralkodóvá vált. Ez közel sem azt jelenti,
hogy a vármegye politizáló nemessége nem akarta
volna a magyar nyelv szerepét növelni, sokkal inkább
arról lehet szó. hogy a megyében néhány erős ember
utasított el mindenféle ilyen irányú kezdeményezést és ez elég lehetett, hogy a nyelv ügyét elsüllyesszék.
Két vármegye különös választ adott Pest megke
resésére. Zala és Veszprém csak 1807-ben válaszoltak,
előtte sem észrevételeiket nem küldték el, sem az orszá
gos gyűlés ötletét nem támogatták.39 Mivel végül mégis
elküldték szótáraikat, azt mondhatjuk, hosszú hallgatá
suk mögött nem a hanyagság vagy a vezetők ellenállása
húzódik meg - hiszen akkor saját szótárt sem készítettek
volna. Ráadásul Zala és Veszprém is ortoiógus beállí
tottságú vármegye volt, tehát a Révai által is készített
Pest vármegyei szótárra még csak nem is esetleges
neológus álláspontjuk miatt válaszoltak az „ellenszótárral”.40 Veszprém az ortológia fellegvára volt, itt adták ki
a Mondolcitoi is. A szótár összeállítója, Pápay Sámuel,
bevezetőjében egyértelműen ortoiógus nézeteket han
goztat. Zala szintén ortoiógus volt, a szótár elkészítésére
létrehozott bizottságnak Kisfaludy Sándor rendes tagja
volt, Verseghy Ferencet pedig hivatalosan felkérte az
elnök, Nagy József, hogy Pest vármegye szótára alapján
dolgozza ki Zala számára a szókönyvet.41 Érdekessége a
zalai megyei szótárnak, hogy Nagy József magánlevél
ben kérte meg Kazinczyt, hogy segítse őt, azonban a
széphalmi mester ennek a felkérésnek soha nem tett
eleget. A kettejük közti levélváltásból arra következtet
hetünk, hogy Nagy saját szakállára próbálta bevonni
Kazinczyt a munkába, ugyanis 1806 decemberében, a
korábban már idézett levél egy másik helyén azt írta:
„M egfordultam a Zala vármegyei deputatiorul.
Készületlen mentem oda, mert Kazinczym munkája s
vélekedése nélkül mentem. A jövő hónak 20dikán ismét
öszve fogunk jönni. Bárcsak addig elérkeznék munkád!
Valóban kevélykedve jelennék meg a deputatióban!”42
Zala és Veszprém egymással szorosabb kapcsolatban
voltak, és a magyar nyelv ügyében több levelet is váltot
tak a Magyar Tudós Társaság létrehozásáról, valamint
egy. a jogi nyelvezet egységesítését elvégző, az 1808. évi
országgyűlésen kijelölendő bizottság felállításáról.
Ugyanakkor a sokat emlegetett széttöredezettség újabb
bizonyítéka, hogy a szomszédos vármegyék, amelyek
azonos nyelvészeti elveket vallottak, a szótárakat egy
szerre készíttették el, és a magyar nyelv ügyéről nemcsak,

hogy azonosan vélekedtek, hanem leveleztek is egymás
sal, a szótár elkészítésére mégsem fogtak össze.
Ugyanakkor azt nem mondhatjuk, hogy Zala és
Veszprém a vármegyei ellenállást testesítették volna meg.
A technikai nehézségek, vagyis egy közös, bizonytalan
időre felállítandó bizottság közös üléseinek, valamint a
tagok kommunikációjának megszervezése is nehezíthette
az együttműködést. De annak, hogy Zala és Veszprém
külön utakon járt, végül is valószínűleg azonos a gyökere
azzal, hogy Pest levelére, felhívásaira sem reagáltak: a két
megye nem csupán a pesti szótárral, hanem minden más
vármegyéével is versenyre akart kelni, hogy hozzá
értésüket és a nemzeti nyelv melletti elkötelezettségüket
hangsúlyozzák.

Összefoglalás
A fentieket áttekintve megállapíthatjuk: csaknem
természetes, hogy a jogi műnyelvet nem sikerült megal
kotni a feudális korszak utolsó évtizedeiben. Mindazon
tényezők, am elyeknek segíteniük kellett volna a
folyamatot, inkább gátolták azt. A nemzeti felbuzdulás
önzésbe és értelmetlen versengésbe fordult, a nyelv
újítás hajtóereje helyett a mozgalom harcai domináltak
a terminológiával foglalkozók között, az állam pedig
gátolni, később lassítani kívánta a magyar nyelv térnye
rését. Valószínűleg nem lehet választ találni arra a nagyon fontos - kérdésre, hogy miért történt így; a fel
sorolt tényezőknek miért inkább negatív hatása dom
borodott ki. Míg a kormányzat esetében érthetőek, de
semmiképpen sem elfogadhatóak a motivációk, a vár
megyei ellenállás, a széthúzás tényét inkább megállapí
tani lehet, mint m egm agyarázni. A korszak első
éveiben tapasztalható ellenségesség, torzsalkodás az
egész időszakra rányomta a bélyegét, hiszen az 1806től 1847-ig (az akadémiai szótár második kiadásáig)
tartó évek próbálkozásainak kudarca kódolva volt már
a legkorábbi eseményekben. 1806-1807-ben minden
későbbi probléma jelentkezett, a kortársak reakciójából
(a pesti országos gyűlés igényének megfogalmazódása)
pedig láthatjuk, hogy ők maguk is tisztában voltak a
nehézségekkel, és igyekeztek leküzdeni azokat.
Azonban sajnos nem csupán saját kezdeményezésük
zárult sikertelenül, hanem - utólag már látjuk - az
egyetlen lehetőséget szalasztották el, hogy országos
összefogással és egyetértéssel születhessen meg a ma
gyar jogi szaknyelv. Sőt 1806 után minden további
kezdeményezés csak még bonyolultabbá és átláthatatlanabbá tette a helyzetet.

Jegyzetek---------------------------------------------------------1/t tisztbéli irás módjának saját szavai (Pest, 1806: második, javí
tott kiadása uo., 1807)
Tiszti szótár, melyet t. n. Baranya vármegyének ki küldetett tag
lalja t. n. Pest vármegye által közlőit tisztbéli irás-módjának saját
szavain feliül, bővítés végett készített Pécsett 1806. esztendőben;
Tiszti szótár, mellyel n. Zala vármegyének ezen tárgyra nézve
kirendelt deputatiója készített, és 1807. észt■ boldog aszszonv
havának 26-án tartott közgyülekezete jóvá hagyott: Észrevételek

a magyar nyelvnek a polgári igazgatásra és törvénykezésre való
alkalmaztatásáról (Veszprém, 1807)
3 Szrógh Sámuel: Tekintetes nemes Borsod vármegyének, mint a
nemzeti nyelv egyik pártfogójának ajánlja 1806. észt. (A magyar
nyelvről szálló 1805. észt. törvény 4. ágazatja) (Pest, 1806);
Peretsényi Nagy László: Értekezés azon deákból magyar nyelvre
fordított szavak iránt, mellyek az egyházi és világi hivataloknak,
valamint a kormány, törvény és birállószékeknél előfordult
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állapotoknak Itornyi szóejtéssel való nevezését tárgyazzák (NagyVárad. 1806); Szirmay Antal: Magvarázattya azon szóknak,
mellyek a magyarországi polgári s törvényes dolgokban előfor
dulnak. némelly rövidebb formákkal (Kassa 1806)
4 A Magyar törvénykezési szótár (Pest. 1837) a kúria gondo
zásában jelent meg, míg a Hivatalos műszótár (Bécs, 1845) a kan
cellária megrendelésére készült.
5 Szirmay Antal, Szrógh Sámuel és Peretsényi Nagy László szótára
(mind 1806-ban jelent meg) egyéni kezdeményezés eredménye
volt.
6 Sőt, mint látni fogjuk, a nádor igyekezett is a vármegyék ellen
fordítani a levelezés szabad mivoltát.
7 Pest Megyei Levéltár (PML) lV.3-a/l 1806:207.
8 PML IV.3-c/l 1806:885.
9 Viszota Gyula: Révai. Verseghy és a tiszti szótárak
(Nyelvtudomány Közlemények, 35. 1905, 204-205. p.)
10PML IV.3-a/l 1807:1313., 1314.
11Szrógh: i. m., 37. p.
12„az arra rendelendő hazánk oszlopai, s bölcsei kifirtattván a
jóváhagyandókai nyomtatásban közönségessé tennék; hogy e
szerént [...] sinórmértékül az egész hazában ily becsűlhetetlen
rendelés kiadatnék" (Peretsényi, 6. p.)
13Kerényi Ferenc: Pest vármegye irodalmi élete 11790-1867)
(Monográfia Alapítvány. Budapest. 2002, 34. p.)
14Bakos Gábor: A magyar jogi műnyelv alapelvei és törvényei
(Budapest, 1883, 31. p.)
15Fogarasi János: Műszókönyv a Magyarhoni törvény- és országtudománybul (2. kiadás, Pest, 1835; a második kötet előszava szó
szerint közli az elsőét; XXII. p.)
16Kazinczy Ferenc levelezése. Közzéteszi Váczy János. IV. kötet
(MTA, Budapest. 1893, 430-431. p.); Kazinczy Ferenc leve
lezése. Közzéteszi Váczy János. V. kötet (MTA, Budapest, 1894,
267. p.)
17Magyar törvénykezési szótár (Pest. 1837, 1. p.; a továbbiakban:
Curia)
18PML IV.3-a/l 1806:968.
19Kerényi: i. m., 31. p.
211PML lV.3-a/l 1806:1339.
21 Wielands BriefWeclisel. 17.2. Hrsg. Siegfried Scheibc (Akademie
Verlag, Berlin, 1963. 513. p.; a továbbiakban: Wicland)
22 Kerényi: i. m., 34-35. p.
23 Joseph von Sonnenfels Über den Geschüftsstyl című munkája
1784-ben jelent meg először, majd 1820-ig még háromszor.
24Bodi, Leslie: Traditionen des österreichischen Deutsch im
Schnittpunkt von Staatsrason und Sprachnation (Vont
Reformabsolutismus bis zűr Gegemvart). in: Österreichisches
Deutsch - linguistische. sozialpsycltologische und spraclipolitische
Aspekte einer nationalen Variamé des Deutschen. Herausgegeben von Rudolf Muhr, Richard Schrodt, Peter Wiesinger
(Verlag Höldcr-Pichler-Tempsky, Wien, 1995, 24. p.; a további
akban: Bodi)
25 Bodi: i. m., 25. p.
26 Fogarasi, 1833, V. p.
27 PML IV.3-a/l 1807:564.
28 Horvátországgal jelen tanulmányban nem kívánok foglalkozni,
mert a magyar hivatalos nyelv körüli vitákban vagy a műnyelv
megalkotásában semmilyen szerepet sem vállaltak, hiszen a
nyelvtörvények hatálya Horvátországra nem terjedt ki.
29 Az egyetlen kivételt az első paragrafus jelenti, amely szerint:
„már ezen országgyűlésén az 0 szent felsége elé küldendő fölter
jesztések, a szavak netalán előforduló kétértelműségének kike
rülése végett is. hasábosán latin és magyar nyelven szerkesztessenek.”
30Szinnyeinél a következőket találjuk Ferenczyről:.... Napi jegyzé
sei szerint Horvát Istvánnak jó barátja volt, Révait, Virág
Benedeket, Vitkovicsot, Schedius Lajost gyakran látogatta. 1805.
jan. 12. Horváth István, Markovics János és Rachovetz András,
mind a hárman a bölcselkedés doktorai, társaságot alkottak és F.
választották titkáruknak, ki ezen naptól kezdette imi Napi jegyzé
seit; a társaság czélja «a haza ügye, a literatura előmozdítása és az
emberiség nemes terjesztése* volt. 1810-12-ben Bécsben időzött a

br. Laffert fiúkkal 1814. júl. 19. nőül vette Molnár Annát; a FelsőŐrsön tartott násza egész irodalmi ünnepélylyé nőtte ki magát,
melyre Budapestről, Székesfehérvárról. Veszprémből egybesereglettek az akkori irodalomnak csaknem összes képviselői. Később
azonban Pankotán (Aradm.) egészen az ügyészségnek adta magát;
szegre akasztotta lantját, melyei az öreg Virág kedélyes epistolái
hasztalan nógattak a megszólalásra.” (mek.oszk.hu/03600/
03630/html/f/f05458.htm, 2007. 11. 25.)
31 Kerényi: i. m., 32. p.
32 Kazinczy: i. m., IV, 431. p.
33A könyvei Révai halála miatt nem adták ki (http://mek.oszk.hu/
03600/03630/html/r/r21585.htm. 2007. 12.01.)
34 Pest-Pilis-Solt Vármegye köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvei. PML
IV.3-a/l, 1806:1638.
35 Molnár András: Deák Ferenc zalai ősei (1665-1803) (Levéltári
Szemle, 53. 2003, 3., 59. p.)
36 Molnár András: Zala megye politikai viszonyai a reformkor haj
nalán - Séllyey Elekfőszolgabíró feljegyzései (Levéltári Szemle,
51, 2001, 4.); a forrásközlés tulajdonképpen egyetlen nagy.
Sümeghy-ellenes vádirat.
37 A törvény eme paragrafusa végső soron az 1791:16. te. szövegére
utal vissza, eszerint: „a gymnásiumokon, akadémiákon és a ma
gyar egyetemen a magyar nyelv- és irástan számára külön tanár
fog beállittatni”.
38 A kategóriákat és a megyei válaszokat a következő forrás alapján
állítottam össze: PML IV. 3-a/l 1806:885-888., 1611-1638.,
2363-2374.. 1807:527., 1313., 1314. A megyéket aktivitásuk
szerint csoportosította Viszota (i. m.. 205. p.), azonban tanul
mánya ebben a részben használhatatlan, mert a szerző félreértette
a vármegyék válaszait (bár más tévedés is előfordul, pl. a pesti
országos gyűlés kezdőnapjáként két különböző dátum [augusztus
15. és 25.] szerepel, ez azonban valószínűleg csak nyomdahiba).
A vármegyék kategorizálásánál Viszota több hibát is elkövetett: a
vármegyéket több csoportra osztotta, a mi szempontunkból négy
kategória bír jelentősséggel. A csoportokat Viszotától vett
idézetekkel jellemzem: 1. „A tervezett összejövetelt elfogadták",
2.a „Azonnal elküldötte észrevételeit” vagy 2.b „valamivel
később (decemberre)", 3. „A szótár ügyében deputatiót küldtek ki
s választ küldtek később", 4. „Deputatiót küldtek, de nem vála
szoltak". A 3. csoportot véve példának, Viszota ide sorolta a
következő megyéket: Baranya, Gömör, Nógrád, Esztergom,
Bereg, Ugocsa, Ungvár, Csanád, Bács-Bodrog, Krassó. A csoport
jellemzése azt sugallja, hogy ide olyan megyék tartoznak, ame
lyek deputatiót küldtek ki, és a szótárral kapcsolatos ered
ményeket közölték Pesttel. Azonban Baranya válaszolt, de nem
küldte el észrevételeit. Gömör viszont elküldte Cházár András
szótárát. Nógrád a 2.a és a 3. csoportban is szerepel - amelyek
kizárják egymást. Mivel a megye egyetlen válaszát április 22-én
küldte el a szótárra tett javaslatokkal együtt, valószínű, hogy
inkább a 2.a csoportba illik. Esztergom felállított egy deputatiót.
de eredményeit soha nem küldte meg. Bereg is felállított egy
bizottságot, de ez nem végzett érdemi munkát, a vármegye
később levelet írt Pestnek, amelyben indokolta, miért értelmetlen
a szótár elkészítése addig, míg nincs egy országos testület, amely
kézbe venné az ügyet. Ugocsa elküldte szótárát. Ung is csak a
deputatio felállításáról írt Pestnek, eredményeiket nem küldték el.
Csanád tudósított a deputatio felállításáról, de eredményeiket
nem küldték meg. Bács-Bodrog levelében egyáltalán nem szere
pel, hogy felállítottak volna deputatiót, eredményeiket sem
küldték el, ha esetleg alakult is bizottság. Krassó tudósított a de
putatio felállításáról, és szótárát is megküldte Pestnek. Amint
látható, a 3. szám alá sorolt vármegyék semmilyen közös
jellemzővel sem bírnak, ezért egy csoportba sorolásuk nem
indokolt. A többi csoportot hasonló pontatlanságok jellemzik.
39 PML IV,3-a/l, 1807:1313. (Veszprém levele), 1314. (Zala leve
le).
40 Mint ahogyan Baranya tette ezt a vármegyék közül, a Tiszti
Szótár, mellyel T. N. Baranya Vármegyének ki küldetett Tagzatja
[...] készített Pécsett 1806Jlkesztendőben című munkájával.
41 Viszota: i. m., 212. p.
42 Kazinczy: i. m., IV, 430. p.

