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Az írott üzenetváltás régi keletű, az emberek közötti kapcsolatteremtés óhaja, 

szükségessége hívta életre. A valamikori lovas gyorsfutárra meg a postagalambra 
bízott levél fontos, sok esetben titkos üzenetet vitt és hozott, sőt, Arany János 
jóvoltából még egy hírvivő fekete holló is bekerült költészetünkbe, amikor Mátyás 
anyja, „Szilágyi Erzsébet levelét megírta, szerelmes könnyével azt is telesírta...” 
Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó járhatóbb utat választott: már eddig is megje-

lentetett néhány olyan leveles könyvet, amelyek hiánypótlók, amelyek nélkül szegé-
nyebb lenne a magyar irodalom. És szegényebb lenne a mindenkori olvasó, aki szá-
mára ismert vagy alig ismert, de kedves és köztiszteletben álló személyekről szeretne 
minél többet megtudni. E mögött az érdeklődés mögött nem az emberi kíváncsiság 
húzódik meg, hanem elsősorban a közelebb kerülés óhaja ahhoz a személyhez, aki-
nek a munkásságát figyelemmel követi, illetve követte, akire felnéz, akinek felmenői-
ről, leszármazottairól, születési helyéről netán közelebbit is tud.  
Igen természetes és dicséretes tehát, hogy az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó fi-

gyelme elsőként „közeli” írónak, Tamási Áronnak a farkaslaki családdal folytatott leve-
lezésére irányult, melyet Kedves otthoniak címmel jelentetett meg Nagy Pál szerkesztésé-
ben (Kedves otthoniak. Tamási Áron levelezése a farkaslaki családdal. Összeállította, 
szerkesztette, az előszót írta Nagy Pál. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2006). Nem 
tudni, hogy a gondosan összeállított és fényképekkel illusztrált kötet hány magyar csa-
ládhoz jutott el eddig, az viszont bizonyos, hogy akihez eljutott, megilletődéssel olvas-
ta. És lapozgatás közben részesévé vált a farkaslaki Tamás család mindennapjainak, 
azonosulni tudott gondjaikkal, örömeikkel, sőt ennek kapcsán sok tanulságot is le-
szűrhetett a levelekben rögzítettekből.  
Már a könyv címe — Kedves otthoniak — egymagában is utal a tartalomra. 

Olyan leveleket indít útjára ezzel a megszólítással, amelyek sejtetik, hogy népes 
családhoz szólnak: szülőhöz, testvérekhez, rokonokhoz.  
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Nagy Pál, a kötet szerkesztője Levelek világa címmel írt előszót a kötethez, és 
mint mondja, a farkaslaki Tamás család közelmúltbeli világának emlékei között 
élt, amolyan alkalmi vendégként, mialatt gyűjtötte, olvasgatta, rendezgette az írás-
tudói gonddal és fiúi-testvéri szeretettel fogalmazott, gyöngybetűs sorokat. Az 
előszó maga is tömör, meleg hangú ajánlólevél az olvasóhoz. Mint előrebocsátja, 
a közreadott írásos anyag nem kerek egész, nem hiánytalan, hisz valószínűleg 
vannak még sokfelé Tamási-levelek, amelyek hollétéről semmi bizonyosat nem 
tudni, s a háborús viszonyok miatt jó néhány el is kallódhatott.  
Tamási Áron életrajzából tudjuk, hogy 1897. szeptember 20-án született 

Farkaslakán kisbirtokos parasztcsaládban, és tíz testvére közül csak négy élte 
meg a felnőttkort. Közülük főleg Ágnessel és Gáspárral levelezett az író, tőlük 
értesült az otthon történtekről, szeretett édesanyja hogylétéről. S bár levélváltá-
sukból néhány közlés a Látó című marosvásárhelyi folyóirat hasábjain 2004-ben 
már megjelent, valamint az író sógorának, Sipos Ferencnek a visszaemlékezései-
ből született kis kötet is közöl néhány levelet, az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
2006-ban megjelentetett leveleskönyve, a Kedves otthoniak időrendben közli az 
íróval és családjával történteket, a szó igaz értelmében Tamási-örökséggel aján-
dékozza meg az olvasót.  
Tamási Áron Kolozsváron a Kereskedelmi Akadémián 1922-ben szerzett dip-

lomát, és már ekkor jelennek meg novellái, de ő, mint akkoriban sok magyar, el-
indul Amerikába szerencsét próbálni. Édesanyja testvére, Fancsali Gáspár — aki 
még az I. világháború előtt kivándorolt — küld neki hajójegyet, és úgy van, hogy 
majd a testvérei is követik az Újvilágba, de Áron lebeszéli őket erről. Nyomós 
oka van rá, mint azt az alábbi levél is megerősíti:  
„New York, 1923. december 14.  
Kedves Ágnes és Sógor,  
a tegnap a második leveleteket is megkaptam. Most összefoglalva mindakettőre válaszolok 

a legjobb tudásom s a legjobb szándékom szerint.  
Mindenesetre elég baj, hogy folytonosan csak szolgálni kell, s nem lehetnek a saját uruk. 

Különösen a falun felnőtt ember nincs szolgasághoz szokva, mert gyermekkorától kezdve csak 
az apjának vagy az anyjának engedelmeskedik. Aki ellenben kiszakad a faluból, s a nagy vi-
lágot a nyakába veszi, az ezzel együtt az örökös szolgaságot is. Hiába tanul annyit, mint én, 
mégiscsak engedelmeskedni kell valakinek, s hogy ő is parancsolhat másnak, az gyenge vigasz-
talás. Ha az ember szegénynek születik, az nagy hiba. S olyan hiba, amin nagyon nehezen le-
het csak segíteni. Sőt, rendes körülmények között nem is lehet. Munkával sem, s ésszel is ne-
hezen. Tehát nincs más hátra, mint húzni a terhet, akárcsak a jó jármos ökör. (...)  
Amerikáról nagyon bal véleménye van az otthoni embernek. Mert csak itt kell igazán 

szolgálni. Mindenkinek egyformán. S vannak olyanok, kiket még szolgának sem fogadnak fel 
s akkor éhesen s rongyosan elpusztul.  
Itt még annyira sem adják ingyen a pénzt, mint otthon. Itt jobban meg kell minden krajcá-

rért dolgozni. És keservesen. Ezt csak az tudja, aki itt van. S jó lesz, ha nagyon megfontolják, 
amit mondok Amerikáról. Itt minden munkaág zsúfolva tele van. Még olyan sem kap sokszor 
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munkát, aki tud angolul s más nyelveket. S megmondom, hogyha valaki egyedül csak magyarul 
tud, az éppen annyi, mintha néma volna. Az égvilágon senki meg sem akarja őt érteni. Még 
egyetemet végzett, sokat tanult ember sem jut jó ismeret nélkül munkához, s ha jut, akkor testi 
munkával kell kezdenie. Mert itt új életet kezd mindenki. Aki nem kezd újat, az bele is pusz-
tul Amerikába. Még most is több ember van itt, aki nyomorúságban hal meg, mint otthon. Ha 
valakinek családja van, s csak egyedül a férfiú dolgozik, nem marad egy krajcár sem. A nő job-
ban keres sokszor, mint a férfi, de csak az olyan nő, aki úri szép ruhákat tud varrni, vagy iro-
dában tud dolgozni. Más asszonyember nézheti az eget.  
A sok mende-mondának nem jó felülni, mert csalódás a vége. Az ügynököktől pedig, akik 

csábítják az embereket Amerikába, óvakodjék mindenki, mert nem tudja, miféle embertelen 
sors vár rája. Rosszabb, mint a rabszolgára. Azt csinálnak vele, amit éppen akarnak.  
A kijövés belekerülne kettőjüknek legalább 300 dollárba, s majd a hazamenés is annyiba. 

A 600 dollárt nem tudnák még jó munka mellett sem négy erős esztendőn belül megtakaríta-
ni. Talán sohasem. Mert itt most rosszabb világ van. Egyébként is a bevándorlást most úgy 
megszorítják, hogy csak szorosan a családba tartozókat fogják kiengedni.  
Aki innen pénzt küld haza, azért tudja megtenni, mert megvonja magától, de két hétig is 

dolgoznia kell érte. Az én kijövésemet s azt, hogy én már tudok meglehetősen keresni, ne szá-
mítsák, mert én már tudok angolul is és németül is. S azonkívül tájékozódni is tudok már, 
ami itt a legnehezebb. De vajon mikor fogom megtakarítani azt a pénzt, amivel kijöttem? 
Mert istenfizessiben senkitől sem várhatunk olyan segítséget, ami egy vagyon. (...)” 

 

 
 

Tamási Áron levele édesanyjához 
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Az 1926. április 23-án kelt levél pedig arról számol be, hogy hamarosan indul 
haza és nősülni készül.  
„Június hónapban szándékozom megházasodni, természetesen semmiféle ceremóniát nem 

fogunk csinálni, s így nem fogunk alkalmazkodni az otthoni lakodalmakhoz, mert ahhoz 
igazán nincs pénzünk. S emellett felesleges dolog is. Úgyis nagyon nehéz megkezdeni az életet 
olyan két embernek, kinek csak a dolgozó kedve és egészsége van meg, s azon kívül semmi tő-
ke, amivel bár néhány hónapig lehetne élni.” 
Az ezt követő leveleket már Kolozsvárról, illetve Budapestről írja Tamási 

Áron, de sokkal gyakrabban vesznek tollat a kezükbe a farkaslaki testvérek. A 
rokoni levelek mindegyike beszámol a családi eseményekről — házasság, kato-
náskodás, egészségi állapot, anyagi helyzet — és hiányolja, sürgeti a választ. 
Visszafogottan, szemérmesen fogalmaz Gáspár, ám némi szemrehányás is 
kiérzik a sorokból.  
„Máskülönben is már 11 éve elmúlt, hogy személyesen nem találkoztunk és nem beszél-

tünk együtt. Sok minden telt el, nagy változások történtek a családban is, és másképpen is, 
bizony már 2 éve múltanak is, hogy még levelet sem kaptunk maguktól, aminek az okát nem 
tudjuk, hogy miért nem írnak, (...) édesanyám sokszor sír bánatában, hogy ő még azt sem ér-
demli meg, hogy egy évben egy levelet kapjon maguktól. Tehát arra kérjük, írjanak minél ha-
marabb, mert várjuk a levelet maguktól” (Farkaslaka, 1954. X. hó 15.). 
Az édesanyjuk egészségi állapota — rosszul hall, nem tudnak értekezni vele, 

majd a szemén keletkezett zöld hályog — komolyan aggasztja az írót, anyagilag 
és baráti kapcsolatai révén igyekszik segíteni rajta. „Ha az anyám dolgában valami 
orvosság vagy szemüveg kéne, rögtön írd meg, de az orvos írja fel” (1955. július 13.). Ebben 
a levelében jelzi, hogy augusztus elején szeretne hazautazni, „ha az ígéret az útlevél 
ügyben beválik” — jegyzi meg, és kéri Gáspárt: „Mindezt mondd el anyánknak, talán 
erősíteni fogja betegségében.” 
Az öccse válasza nem késik: „Adja Isten, hogy az ígéret váljon valóra, mert már sze-

retnők látni újra.” 
Az ígéret teljesül: augusztus 10-i rövid levelében Tamási Áron érkezése idő-

pontját is jelzi Budapesten keltezett levelében. 
Otthon tartózkodása idején bizonyára mindent látott, megtapasztalt, és erre a 

visszautazását követően, szeptember 26-i levele is utal. „A feleségem nagy izgalom-
mal várt és boldogan örvendett annak, hogy Anyánk valamivel jobban lett, nem különben 
örült akkor is, amikor mindent elbeszéltem, ami otthon történt. (...) A szemcsepegtetőst ne 
hanyagolja el Anyánk, s fájdalomcsillapító orvosság is legyen mindig. Ha szükségét látod, is-
mét vitess fát oda, hogy mindig melegben lehessen. (...) Most reám is nagyon sok munka vár, 
az őszön és a tél folyamán, ha az egészségem meglesz. Már azért is sokat kell dolgoznom, 
hogy tavasszal nyugodtan mehessünk haza.” 
A testvérek levelezése gyakoribbá válik, ez talán édesanyjuk romló egészségi állapo-

tával is magyarázható. „Édes Anyám minden nap gyengébbnek érzi magát s nem hisszük, hogy 
így evel a betegséggel átéli a téli időszakot, ha valami javulás nem változtat rajta. Igaz, hogy még nap-
jában felkelget, de nem tud semmit csinálni, én igaz, nem is erőltetem, én mindig itthon vagyok mellet-
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te, és a szükséges dolgokat én intézem úgy ahogy tudom. Enni is még idáig evett egy keveset, meg most 
is eszik, mégis látom, hogy minden nap gyengébbnek néz ki” — írja Gáspár 1955. decemberé-
ben, és azt sem hallgatja el, hogy ő is sokat bajlódik a gyomrával.  
A családi levelek legtöbbjében egymáshoz intézett kérések is elhangzanak, a 

testvérek szemüveget, könyvet, karórát, kártyát, jármos tehén vásárlásához némi 
pénzbeli támogatást szeretnének kapni, míg az író jó hazai füstölt sonkát kér és 
csergét maguknak és Illyés Gyulának, akivel baráti kapcsolatot ápol.  
 

 
 

Tamás Gáspár levele 
 
Szomorú eseményre utal 1956. március 5-i levelének néhány sora. „Írjátok meg, 

hogy voltatok-e a kőfaragónál, és megrendeltétek-e a sírkövet? Mennyibe kerül, és milyen időre 
készíti el? (...) Jelen leveleinket együtt is olvassátok fel, vagy add oda sorjában mindegyiknek, 
hogy olvassa el. Szeretném, ha mindenről írnátok, s ha akármelyiknek van valami intézhető 
baja, vagy kérése, azt is.” 
A családi ügyek-bajok mellett az is kiolvasható Tamási Ágnes leveléből, hogy 

az író házvásárlás iránt érdeklődik. „Kedves bátyám — írja Ágnes — itthon most elég 
ház van, itt mellettünk is a szomszédban, de eladó az András komáméké is, amelyik alól la-
kik, ők el akarnak menni Segesvárra. (...) Itt a Venceléké is eladó, a Szabó Mátyásék mel-
lett, és Vencelék megvették a Gyuláét a pap uccában 40 ezer lejért. (...) Rosszat eleget lehetne 
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írni, de ennyi is sok, mert csak az embert szomorítja. Szépen kérem Áron bácsi, írjanak leve-
let. Ha már nincs is anyám, legalább tudjuk, hogy vannak.” 
Nyomtatásban megjelent munkáiról eléggé szűkszavúan számol be az otthoniak-

nak az író, 1956. április 24-i levelében is csupán érinti azt. „A színdarab bemutatója meg-
történt, s elég jól sikerült. Azt nem tudjuk, hogy meddig fogják játszani, s hogy mennyi pénz jön be-
lőle. Azt mondta volt Tompa, hogy az ősz elején Vásárhelyen is előadják. Hát majd meglátjuk. 
A mi nyári jövetelünk időpontja még nem bizonyos. Attól függ, hogy a dolgaimat miképpen tudom 
beosztani és elvégezni; másrészt pedig a pénztől is függ. Erre a dologra gondoltunk ugyan továbbra 
is, de ha a sírkövet majd kifizetjük, a többiből nem nagyon tudunk ugrálni.” 
Tamási Áronnak nem kenyere a panaszkodás, ám amikor mégis megteszi, an-

nak oka van. Ugyanis romlik az egészsége. 1965. június 10-én így számol be róla: 
„(...) végre február végén elmentem egy orvosprofesszorhoz, mert a szívem kezdett sokat rendet-
lenkedni. Alapos vizsgálat után kiderült, hogy májgyulladásom van, amit már három hónapja 
fennjárva hordok. Mindjárt berendeltek a kórházba, ahol gondosan meggyógyítottak, majd 
hazaengedtek, ahol egy kedves nőismerősöm ápolgatott. Mert ugyanis szigorúan és állandóan 
feküdnöm kellett, s megszorított étrenden élnem, jóformán zsírtalan étellel s mindenféle szeszes 
ital nélkül. Most, egy félév után is, fekve pihengetnem kell, s diétán élnem. De azért már jó-
formán túl vagyok a betegségen, csak egy kicsit le vagyok gyengülve. Mindezt nem akartam 
megírni, amíg jobban nem leszek, hiszen távol vagyok, nem tudtok segíteni, csak szomorúságot 
okoztam volna Nektek.” 
De hála a kórházi kezelésnek, újból és újból erőre kap. Olyannyira, hogy 1965. 

november 12-i levelében így ír: „Szeretnénk, ha egy süldő disznónak a felét a mi ré-
szünkre a füstön tartalékolnátok. De amiből csak lehet, csináljatok kolbászt, s ha a tél fo-
lyamán valaki jönne a faluból Budapestre, attól küldjél valami húst, és főleg kolbászt.” Jelzi 
azonban, hogy a kiadásokat megtéríti. Ebből a levélből szerez tudomást az olva-
só arról is, hogy a testvérei látogatása óta — 16 napig élvezték Áron bátyjuk ven-
dégszeretetét — az egészségi állapota még javult. „Így reménységem is növekedett 
abban, hogy dolgozni fogok a télen, ami abból a szempontból is jó lenne, hogy jobb kedvvel 
mehessünk a tavasz vége felé haza.” 
Tamási Áron testvéreinek írt leveleiből az is kiderül, hogy az útlevél és a meghívó 

levél kézhez vétele komoly feltétel a hazautazáshoz, amin mai ésszel csöppet sem 
lehet csodálkozni. A hatalomnak való kiszolgáltatottság a magyarok esetében foko-
zottan nyilvánult meg, noha egyetlen ilyenszerű utalást sem találni a Tamási-
levelekben. Mint ahogy arról sem, hogy az évek során milyen fordulatot vesz az író 
magánélete. A levelekből kész tényként vesszük tudomásul, hogy első felesége, 
Holitzer Erzsike segítette megjelenni Tamási Áron első könyvét, amíg Amerikában 
tartózkodott. A Magdónak becézett Salgó Magdolna volt a második feleség, 
Basilidez Aliz — Terézke — a harmadik, ám ez a házasság is véges. Ezt 1965. októ-
ber 3-i, Ágnes húgának írt levelében jelzi: „Attól az időtől kezdve, hogy Terézkével megvál-
tunk egymástól, olyan szerencsém volt, hogy egy figyelmes és gondos fiatal nő, kinek az édesapja 
szintén erdélyi származású, minden gondomban, bajomban mellettem állt. Így a betegségem alatt is 
mindenről gondoskodott, amire csak szükségem volt, és most is mellettem áll.” 
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Bokor Ágotáról van szó, aki kedves soraival gyakran megörvendezteti az 
otthoniakat. 
A karácsonyi és újévi jókívánságokat tolmácsoló sorok után 1966. január 2-án 

Ágnes húgához küldött levelében az író tudatja: „Örömmel tudatjuk Veled, Gáspár-
ral és a többi testvérekkel azt a nagy újságot, hogy karácsonykor összeházasodtunk, s ennek 
ellenére nyugalmas és szeretetben lévő módon élünk együtt ebben a lakásban, ahol Ti is volta-
tok. Számomra öröm és megnyugvás ez a dolog, mert Ágota most már nem csak figyelmesen 
vigyáz rám, hanem az irodalmi munkám intézésében is sokat segít.” Az ez év márciusá-
ban Gáspár öccséhez írt levele is bizakodással teli: „Ha csakugyan sikerül május vége 
felé hazamenni, akkor erdőkre-mezőkre nagy kirándulásokat teszünk. Jó lenne tehát, ha ab-
ban az időtájban otthon lennél s aféle jóízű embert is majd beszerveznél, aki a füveket, virá-
gokat jól ismeri, és találó történeteket is tud.” Ebből is kiérzik, hogy Tamási Áron vá-
gyik az otthoni történésekre, az ottani emberek látására, közel érzi magához a vé-
reit, tervei vannak, írni szeretne róluk... 
Csakhogy a sors másképpen dönt. Áprilisban írja: „Mi még itt vagyunk a kórház-

ban, s nem tudjuk, hogy mikor megyünk haza a lakásba. Mi nem sürgetjük a távozást, mert a 
gyógyulás talán könnyebb és gyorsabb, ha az ember a szükséges körülmények között van. (...) 
Minden esetre a meghívó levél már hamarosan nem érvényes. Ezért arra kérünk mind a ketten, 
hogy ismételd meg a meghívást, és küldd el minél hamarabb” — írja Ágnesnek.  
A kért meghívó levél célhoz is ér, s az író azt válaszolja, hogy mihelyt lehetséges 

lesz, beadják a kérést. De azt is tudatja, hogy a kórházban való maradás dolgában 
még nincs semmi változás. „Annyi azonban biztos, hogy legtöbbször jobban érzem magam, 
bár az időjárás nagyon befolyásolja az egészségi állapotot, s az étkezés ügyében is úgy vagyok, hogy 
egyszer ártalmasnak érzek valamit, amit más alkalommal nem érzek olyannak.” 
 

 
 

Ágnes levele Áronhoz 



10 Írók a szülőföldről 

A mondás, miszerint a remény hal meg utoljára, az íróra is érvényes. A gon-
dos ápolás, gyógyítás dacára, egy hónap múlva kihull a toll Tamási Áron kezéből. 
Nem ír több levelet a kedves otthoniaknak.  
Május 26-án hunyt el Budapesten, és kérésére Farkaslakán temették el.  
A Tamás-testvérek levélváltását az őszinte ragaszkodás hatja át, gondolataikat 

a féltés és szeretet mondja tollba. Szinte kivétel nélkül az egyszerű, hagyományos 
jókívánsággal kezdődnek és meleg hangvételű búcsúzkodással fejeződnek be az 
író levelei: „Kívánom Istentől, hogy jelen soraim mindnyájukat jó egészségben találják”, 
majd pedig: „a testvéreimet, mindegyiket, szeretettel csókolom. Édesanyámnak pedig szívből 
kívánok minden jót, minél hamarabb történő örvendetes viszontlátást, a kezét pedig hálásan, 
fiúi szeretettel csókolom: Áron”. 
Nagy fia, Tamási Áron emléke előtt tisztelegve adta az olvasó kezébe e leveles 

könyvet a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. Igazgatója, Beke 
Sándor és a kötet szerkesztője, Nagy Pál szándéka világos: menteni és megtartani 
családot, otthont, mindazt, ami a miénk, hisz ha mi nem tesszük, idegen aligha 
cselekszi meg helyettünk.  
A Kedves otthoniak újra meg újra tudatosítani, megerősíteni kívánja az érzést, 

miszerint „azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!” 
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Az Erdélyi Toll Málnási Ferenc megemlékező írásának közlésé-
vel köszönti a 150 éves kolozsvári Erdélyi Múzeum-Egyesü-
letet, és további eredményes munkát kíván az erdélyi magyar-
ság megmaradásáért folytatott küzdelmes munkájában. 

�
Málnási�Ferenc�

 

„Ãz�ºlºpítók�nºgy�lelkeÃz�ºlºpítók�nºgy�lelkeÃz�ºlºpítók�nºgy�lelkeÃz�ºlºpítók�nºgy�lelke����
és�példájº�lebeg�előttünkés�példájº�lebeg�előttünkés�példájº�lebeg�előttünkés�példájº�lebeg�előttünk”����

 
—�2009-ben�ünnepelte�megºlºpításánºk�150.�évfordulóját�

ºz�«rdélyi Múzeum-«gyesület�—�
 

„Sorsunknak engedelmeskedni vagyunk teremtve.” 
(Kemény Zsigmond) 

 
Az erdélyi tudományos egyesületi törekvések történetének első csíráját a XVI. 

század elején fedezhetjük fel, abban a tudóstársasági kívánságban, amelynek csak a 
neve maradt ránk: Sodalitas Septem-castrenis (Erdélyi Múzeum. 1909. 353-375). Má-
tyás király és környezete reneszánsz-humanista törekvéseinek elkésett erdélyi utó-
rezgése volt ez, ismeretlen tervezői a gondolat felvetésénél nem jutottak tovább. 
Báthori István és Bethlen Gábor erdélyi fejedelmek eljutottak a tudományos élet ki-
fejlődéséhez szükséges egyetem, akadémia gondolatának megvalósításához, ám a 
XVI–XVII. század Erdélyét a létért, a puszta megmaradásáért folytatott küzdelmek 
kötötték le. A gyulafehérvári, majd a kolozsvári kollégium tanára, Apáczai Csere Já-
nos (1626–1659), az európai színvonalon álló tudós, művelődéspolitikus is magános 
elszigeteltségben, környezetének meg nem értésétől, sőt rosszindulatától kísérve 
folytatta szinte teljesen meddő küzdelmét. 
A fejedelemség önállóságának megszűnése után csak a XVIII. század második 

felében, a felvilágosodás hatására Bod Péter (1712–1769), Bethlen Kata udvari papja 
vetette fel: „...jó volna tudós emberekből álló Magyar Társaságot a Magyar Nyelvnek 
ékesgetésére... felállítani” (Bod Péter írásaiból. Budapest. 2002. 91-92). A jámbor szán-


