
  

Magyar nyelvünk   
  

 Tisztelt olvasóink, előterjesztem Önöknek, hogy mi lebeg én előttem és milyen célok elérése után 
sóvárog én lelkem, mikor nagylelkű eldődeink útmutatása nyomán kedvezőbb sorsomnál 
fogva nekem azon szerencse jutott: e jelen intézet felállításához járulhatok. Legyen szabad pedig itt 
feltárni most keblemet. Mi tagadás veszély, nagy veszély fenyegeti még mindig, sőt növekedőleg 
fajtánk nyelvét s ezáltal nemzetségünket, aminél drágább kincsünk nincs. Minthogy csak ennek 
kiemelése, ennek művelése által léphet nemzetünk önállóvá, mely varázskörön kívül tenghet ugyan 
ember, sőt gyarapodhatik is hosszú évek során keresztül, ámde lelkünk örökkén szomjas marad. Itt az 
ideje -úgy hiszem-, hogy minden keserű ábránd ellenére, végre tisztába jöjjünk: oly drága, de oly 
annyira kényes kincset, mint nemzetiséget, nemzeti sajátságot biztossággal és hihetőséggel miképp 
lehessen őrizni, miképp lehessen ápolni s növeszteni leginkább.   
Hadd mutassam tehát meg, hogy eredettől fogva másmilyen intézet nem volt oly sürgetőleg 
napirenden akkor, mikor Akadémiánk felállott a magyar nyelv megóvására. S ha ebben sikerrel járok 
el, úgy hiszem ismét közméltánylat tárgyává leszen az; ha pedig ezt megmutatni nem vagyok képes, 
akkor nemigen sokat várhatván a nagyközönségtül, intézetünk minden tagját ezennel ünnepélyesen 
felszólítom: legyen azon szent kötelességérzetében éber, mellyel minden tag tartozik. Kivált 
akkor, mikor a közvélekedés ellen kezd lenni, öltse magára azon komolyságát, mely hivatásának 
erénye.  
 Irtsa gyökerestül ki a viszálykodás legkisebb szálkáját is keblébül, s  forduljon kézfogásra, szilárd 
vállvetésre minden bajtársával. Ha pedig e feltételeknek nem felelhet meg, vagy megfelelni nem 
akar, lépjen inkább ki s hagyjon magunkra. Heterogén szálka ne sértse egylelkű testületünket, mert ki 
tudja, - óh nagy Isten! - mily távul van tőlünk azon gyászidő, mikor csak testületünk fogja tán ereklye 
gyanánt vagy inkább bágyadtan pislogó lámpaként őrizni azon nyelvet, melyet legdrágább kincsének, 
nemzeti s függetlenségi alapjának elismert ugyan a magyar, de forró vérétül hajtva, bálványaitul 
elszédítve nemcsak őrizni nem bírta, hanem saját lábaival tiporta el.  
  Gondolják Önök ha egyenlő körülmények közt a nagyobb számban van a nagyobb erő, mit senki 
nem tagad, ugyan azt hisszük: nemzetiséget csak úgy  rákenni bárkire is parancsa elégséges, hogy 
valaki nemzeti sajátságábul kivetkezzék? Ugyan mi magyarok tűrnénk ezt? Mert egyszer már 
majdnem megtették velünk és igenis engedelmesek lettünk. Bármelyik hatalom akarna is minket 
úgy saját mintájára  formálni, kivált ha e minta felette messze  fekszik a tökélyestül, s valyon 
engedelmeskednénk-e oly parancsnak, sőt még oly törvénynek is, mely ha nemzeti hűtlenséget 
egyenesen nem követel is és gondolatai által mégis zsarnokká válnék? Úgy hisszük, még akkor sem 
engedelmeskednénk, ha főrül főre mind megegyeztünk volna ily szabályban.   
Tudatjuk Önökkel, hogy törvényeink nemzeti nyelvünk ügyében semmi ilyest nem követelnek. És ezt 
tudom, mert törvényeink egy hajszállal sem rendeltek többet, mint hogy a holt latin szó helyébe 
az élő magyar lépjen, és a közigazgatás nyelve azon faj nyelve legyen, melytül nemcsak az ország 
vevé nevét, hanem az alkotmányos létnek is alapja, minél semmi sem 
lehet igazságosabb, méltányosabb. És ha szorosan ennél marad a magyar, és ha nem fénylik is, 
legnagyobb divatú színben még - mi egyébiránt semmi esetre sem lehet néhány év gyümölcse, mert 
hiszen kifejlett nemzetiség nem rögtön termő növény . "Nemzetnek fenntartási, kifejtési küzdelme, 
ahogy másban is méltányolja azt, miért maga vív, oly gyönyörteli, oly dicső látvány, miképp nincs a 
világon oly aljas kedély, oly durva kebel, melyet ily jelenet őszinte rokonszenvre ne melegítne a 
magyar nyelv ápolását"; nem lehet semmi borzasztóbb, elidegenítőbb, mint 
fulladás közben kapkodót látni, ki ha feleszmélne, saját erejével menthetné meg magát, de ehelyett 
más életébe kap, s visszalökve elsüllyed.Itt lappang a bökkenő, hogy a méltánylat, lojalitás s 
bölcsesség törvénye még vajmi sokat tilt, mit a magyar törvény nyilván nem ellenez - miképp mintha 
Mátyással valóban kimúlt volna Magyarországbul az igazság. Legtöbb fel sem foghatja, mi nagy 
megbántást és sérelmet lelhet mindezen kicsiségekben a más vérű, a más ajkú. Egyenesen 
kegyelemnek miért nem veszi mindazt például a szláv, mit érette és vele tenni szándékolnak. Ha 



kelleténél hevesebben védi vérét, miben annyi magyar szintúgy hibáz, s sokszor vajmi erős példával 
jár elő, mert mindennek megvan saját határa, ezt neki korántsem bocsátja meg. Ámde, tisztelt 
gyülekezet, folytatom az eszmémet, azon mondottakbul, melyből képes vagyok kitárni keblem 
érzetit, azt hiszem, eléggé világos, nézetem mily tengely körül forog. Ekképp a nyelvben, úgy 
nemzetiség ügyében is, a hivatásom, sőt legszentebb kötelességem nekem és társaságunknak. Nincs 
a haza terén egy, ki nemzetiségünket ne terjesztené, vagy azon csorbát ne ütne. E körülmény közt 
nemcsak a magyar vér létezik, de honunk minden ajkú lakosa. Lelkesedés nélkül csak félig-meddigi 
tökéllyel nem megy semmi. Ez okbul, hogy a hazai lelkesedésünk felébredt minden ellenséges 
beleavatkozás, mint inger, csak nevelni, szilárdítni fogja azt. Innen buzog népekre élet, s innen fejlik 
rájuk jövendő. A lelkesedés azonban nem mindig egészséges állapot, szaporábban ront, mint maga a 
tespedés. Ily érzési körülmények és viszonyok közt kel és alkonyodik felettünk a nap, vagy bukni fog 
vérünk előbb, mint gondolnók, vagy magasztos, de vajmi éhes és sovány sasként ülhet a civilizációtul 
elszigetelt szikla kúpján a magyar, míg nyavalygós, öntúlbecsülési álmainak vége nem szakad; mikor 
aztán már minden késő lesz talán. Mozdítsuk tehát elő, könnyítsük, ha bármily kicsiben is az ily 
erények gyakorolhatását, mennyire csak bírjuk, mert kialakulásunk hosszadalmas, szövevényes, 
göröngyteli pályáján egyedül ezek által tarthatjuk magunkat fenn. Magyarország ne csak külsőleg és 
ámítólag jószínűnek, megelégültnek, gazdagnak, fényesnek lássék; ámde mindig növekedve s hosszú 
időkre terjedve belsőképp is, valódilag jó egészségű, boldog, dicső és hatalmas legyen!  
  
 


